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Welkom
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen.
Er zijn een aantal wijzigingen in de samenstelling van het IROJ:
 er zijn nieuwe vertegenwoordigers aangeduid vanuit de CGG’s: Sofie Serruys van het CGG
Mandel en Leie neemt een effectief mandaat op. Tine Langedock van het CGG Largo wordt
plaatsvervanger.
Zij nemen de mandaten over van Michèle Pecqueux en Hilde Vandewoestyne.
 Bernard Velghe is niet langer werkzaam binnen De Walhoeve. Er wordt nog bekeken wie zijn
mandaat zal overnemen.
 Nathalie Dessein neemt als effectief lid deel nemen namens Pleegzorg West-Vlaanderen. Dries
Verdonck wordt plaatsvervanger.

1. OPVOLGING EN GOEDKEURING VORIGE VERSLAG IROJ
GOEDKEURING EN OPVOLGING VERSLAG IROJ 27 OKTOBER
2017
 Reconversie ziekenhuisbedden naar K-posities – stand van zaken
De oproep naar kandidaten voor een intersectorale werkgroep om inhoudelijk vorm te geven
aan het project is verspreid. De respons op de oproep was zeer beperkt.
Tijdens de eerste bijeenkomst is gefreewheeld, tijdens de 2e bijeenkomst zouden de ideeën
verder worden geoperationaliseerd.
Het blijft de ambitie van de initiatiefnemers om tegen de zomervakantie te starten met de
werking.
De plaatsen zouden regionaal worden verspreid over de provincie, de profilering van de plaatsen
zou wel verschillen.
Er is nog geen duidelijkheid over de personeelsnormen.
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Ook in Zuid-West-Vlaanderen zijn er gesprekken gestart met de ziekenhuizen over de
reconversie van plaatsen.
 Herverdeling en uitbreiding van het aanbod GES+
Er is nog geen informatie van het VAPH over de uitbreiding en herverdeling.
Vanuit één van de betrokken voorzieningen is een brief gestuurd naar het IROJ. De brief en een
ontwerp van antwoord wordt rondgedeeld.
Een lid merkt op dat het jammer was dat de cijfergegevens vanuit de Toegangspoort over de
wachtenden nog niet beschikbaar waren op het ogenblik dat het sectoraal overleg-VAPH
hierover begin augustus samen zat en een voorstel uitwerkte.
De Coördinator van de Afdeling Continuïteit en Toegang geeft aan dat zij in snelheid werden
gepakt, mede door de vakantieperiode.
Een lid heeft vernomen dat Het Anker zijn plaatsen GES++ zou afbouwen vanaf 1 januari 2018.
De vraag wordt gesteld hoe deze afbouw zal gebeuren, welke doelgroep men binnen deze
plaatsen wel zal opvangen en wat de consequenties zijn voor de cliënten die momenteel
wachten op instroom.
 De Coördinator van de Afdeling Continuïteit en Toegang heeft hier momenteel geen
duidelijkheid over
 Afspraak:
Het IROJ gaat akkoord met het versturen van de brief in antwoord naar de betrokken
voorziening.
Er zal bij het VAPH worden aangedrongen op duidelijkheid over de timing.
Er zal bij Het Anker worden geïnformeerd naar de modaliteiten van de afbouw van de plaatsen
GES++ en naar de doelgroep die men verder zal begeleiden binnen deze plaatsen.
 Advies Programma vroegdetectie en interventie.
WINGG heeft zeer recent vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid bericht gekregen dat de
ingediende aanvraag is goedgekeurd onder voorwaarden. WINGG moet tegen 3 januari een
aantal bijkomende antwoorden bezorgen.
Afspraak:
Het antwoord zal samen met het verslag worden bezorgd.
 Projectoproep naar specifieke woonvormen voor jongvolwassenen met psychische problemen
Vanuit de netwerken GGZ regio Zuid-West-Vlaanderen en PRIT (Midden-West-Vlaanderen) is er
info bezorgd omtrent de aanvraag die zou worden ingediend. Vanuit de twee overige netwerken
is er geen reactie gekomen.
Tijdens de vergadering wordt vernomen dat het project vanuit Zuid-West-Vlaanderen werd
geselecteerd.
Afspraak:
De info mbt het goedgekeurde project zal worden rondgestuurd naar de IROJ-leden.
 Intersectorale Zorgnetwerken
De nota bij dit agendapunt is nog niet bezorgd, dit wordt spoedig recht gezet.
Het verslag van 22 september wordt goedgekeurd.
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2. MEER CAPACITEIT EN SAMENWERKING IN DE RECHTSTREEKSE
TOEGANKELIJKE JEUGDHULP
Er werden 4 aanvragen ingediend binnen de vooropgestelde termijn. De informatie die door de
initiatiefnemers werd bezorgd is vooraf bezorgd aan de leden van het IROJ.
De Werkgroep Advisering heeft op 12 december de aanvragen besproken en een voorstel van
advies geformuleerd. Dit voorstel is op 14 december bezorgd aan de leden van het IROJ.
Het voorstel van advies wordt kort toegelicht.
Bespreking
 De leden merken op dat de netwerkgedachte een belangrijke meerwaarde biedt en een sterke
dynamiek heeft gecreëerd.
De grote mate van betrokkenheid bij de projecten zegt zeer veel.
De geestdrift en dynamiek kan echter opnieuw snel verdwijnen in de regio’s die uit de boot
zullen vallen. Dit is een bijkomend argument om er bij de overheid op aan te dringen om snel
middelen vrij te maken voor de resterende regio’s.
 De 4 projecten dekken het volledige grondgebied, maar de extra middelen worden niet over het
volledige grondgebied ingezet.
Caroline Robberecht merkt op dat een regiodekkende werking realiseren niet de opzet was. Het
is een experiment waarbij men duidelijke resultaten wil realiseren in kleinere regio’s.
Een lid merkt op dat dit onvoldoende uit de oorspronkelijke oproep bleek.
 Een lid geeft aan dat bij voorkeur in elke netwerkregio een project zou worden geselecteerd.
Andere leden volgen dit niet. De regio-indeling van het IROJ is geen relevant criterium.
Het lijkt beter om de structuur van het IROJ aan te passen aan de wijzigende realiteit.
 Door het ontbreken van gegevens over vraag en aanbod is het niet mogelijk om de regio’s aan te
duiden waar de noden het grootst zijn. Dit is in deze nochtans essentiële informatie.
 Een lid dringt aan om ook een stem te krijgen in de 2de fase.
Caroline Robberecht geeft aan dat dit wordt voorzien. De concrete modaliteiten zijn nog niet
definitief, maar de IROJ’s zouden een advies of reflectie kunnen geven bij de aanvragen voor de
2e fase.
Besluit
Het IROJ gaat akkoord met de uitgangspunten uit het voorstel van advies van de Werkgroep
Advisering. De formulering van bepaalde elementen in het advies zal worden aangepast,
rekening houdend met de bespreking in het IROJ.

3. VERDERE AANPAK AFSTEMMINGSOEFENING TYPEMODULES
BEGELEIDING
In de regionale netwerkgroepen heeft in september/oktober een eerste bespreking
plaatsgevonden op basis van de voorlopige en onvolledige resultaten van de bevraging.
Er is aan de IROJ-leden een nota bezorgd met enerzijds de oorspronkelijke planning en anderzijds
het concrete verloop de voorbije maanden. In nota is ook de weerslag terug te vinden van de
besprekingen in de regionale netwerkgroepen.
Het Comité IROJ stelt voor om de begeleidende werkgroep opnieuw samen te roepen om de
verdere aanpak binnen de regionale netwerkgroepen te bepalen. Gelet op de rol die is weggelegd
VERSLAG IROJ West-Vlaanderen

pagina 3 van 9

voor de regionale netwerkgroepen zouden ook de voorzitters van de netwerkgroepen bij deze
oefening worden betrokken.
Aan Tim Stroobants zal worden gevraagd om deze werkgroep verder te trekken.
Bespreking:
 Koen Gevaert zal aansluiten bij de werkgroep in de plaats van Nele Van Nevel.
 Het is niet duidelijk of er al definitieve resultaten zijn. Dit zal worden nagevraagd bij Tim
Stroobants.
 Er wordt aangedrongen om het materiaal vooraf beschikbaar te stellen, voor de werkgroep
samen komt.
 Er wordt gewezen op de link met de versterking en samenwerking van de rechtstreeks
toegankelijke hulp. Hier wordt best ook rekening mee gehouden in de timing.
Besluit
Het IROJ gaat akkoord met het activeren van de begeleidende werkgroep, die samen met de
voorzitters van de netwerkgroepen de verdere aanpak in de netwerkgroepen zal bepalen.

4. STAND VAN ZAKEN REGIOPLAN
Het ACO heeft het regioplan goedgekeurd op 17 november.
De wijzigingen die tijdens het IROJ van 27 oktober aan bod zijn gekomen, zijn goedgekeurd.
Er is één wijziging gebeurd mbt het budget voor Kinderen uit de Knel: de 3.000 die oorspronkelijk
was voorzien, werd toch behouden om in te kunnen spelen op het aanbod van externe organisaties
die een deel van de vorming op zich zullen nemen.
De regioplannen zijn nu ook consulteerbaar op de website:
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/jeugdhulp/iroj/
Het Aansturingscomité Jeugdhulp (ACO), zal midden januari de regioplannen opnieuw bekijken,
ditmaal inhoudelijk, om zicht te krijgen op de acties die in 2017 hebben plaatsgevonden (o.m.
verantwoording van het budget voor de regio dat gebruikt is).
Er wordt op gewezen dat een aantal van de achterliggende actiefiches verder moeten worden
ingevuld.
Daarnaast is het ook zinvol om het regioplan in zijn geheel opnieuw te bekijken in functie van het
opzetten van acties in 2018 en/of 2019.
De Coördinator van de Afdeling Continuïteit en Toegang geeft aan dat hij er werk van zal maken om
in 2018 effectief te kunnen starten met de ruime Werkgroep Continuïteit.
Vanuit de CAW’s is Wim Delabie naar voor geschoven om de werkgroep “Jongvolwassenen” te
trekken. Hij zal worden gecontacteerd om de actiefiche op te stellen.
In de andere regio’s is het actieplan jongvolwassenen toegelicht door David Debrouwere of één van
zijn medewerkers.
Een toelichting van het actieplan zal worden ingepland op een volgend IROJ.
In het kader van de actielijn rond jonge kinderen is recent de uitnodiging verstuurd voor de
leerplatformen die zullen starten.
Er zal een actiefiche worden opgesteld.
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5. STENT-OVERLEG – VRAAG NAAR ONDERSTEUNING
Situering
Het STENT-overleg kon de voorbije jaren rekenen op administratieve en praktische ondersteuning
door de Dienst Welzijn van de Provincie West-Vlaanderen. De inhoudelijke aansturing gebeurt
vooral door de co-voorzitters.
De ondersteuning door de Provincie loopt ten einde. De voorzitters van het STENT-overleg hebben
een brief geschreven met de vraag om deze ondersteuning op te nemen via het IROJ.
Bespreking
Enkele leden pleiten voor een algemene benadering. Er zijn heel wat platformen die nood hebben
aan ondersteuning. We moeten zuinig zijn en keuzes maken. Momenteel worden de eigen
netwerken binnen het IROJ niet ondersteund. Het is moeilijk verkoopbaar om in de huidige
omstandigheden wel andere netwerken te ondersteunen.
De vraag wordt gesteld of het STENT-overleg kan worden ondersteund vanuit bijvoorbeeld WINGG.
De Coördinator van WINGG merkt op dat het jammer zou zijn als dit een eenzijdig WINGG-verhaal
zou worden.
Hij zal de vraag echter wel voorleggen aan de netwerkstuurgroep van WINGG.
Besluit:
Gelet op de beperkte ondersteuning van de eigen netwerken binnen het IROJ, is het momenteel
niet wenselijk om een extern netwerk te ondersteunen.

6. FAMILIEZORG
Situering
Op 23 november is een stafmedewerker van Familiezorg West-Vlaanderen toelichting komen
geven bij de knelpunten die de medewerkers van Familiezorg ervaren rond jeugdhulp.
Deze knelpunten zijn ook weergegeven in de nota van Familiezorg West-Vlaanderen die vooraf was
bezorgd.
De elementen die tijdens het gesprek van 23 november aan bod kwamen worden kort overlopen.
Bespreking
Een deel van de signalen van Familiezorg zijn herkenbaar voor veel leden.
Anderzijds merkt men ook een stuk gebrek aan kennis van de sectoren vast.
De vraag wordt gesteld- hoe we omgaan met de signalen vanuit de belendende sectoren en hoe de
link kan worden gemaakt met deze sectoren. Is het IROJ hiervoor het geschikte kanaal ? Welke
andere kanalen kunnen zij gebruiken ?
Er wordt ook gewezen op de link naar de samenwerkingsverbanden RTJ die ontstaan. Het kan
zinvol zijn om hen bij deze samenwerkingsverbanden te betrekken.
Enkele leden geven aan dat ook de thuiszorg vrij complex is, meerdere organisaties zijn op het
terrein actief. Wie moet je rond de tafel vragen ? De focus mag niet liggen op één organisatie, alle
organisaties mee rond de tafel zetten is onwerkbaar. Is er een onderling platform waarmee de
uitwisseling kan gebeuren ?
Er wordt gewezen op de bewegingen in het kader van de eerstelijnszones. Per eerstelijnszone komt
er een zorgraad. Kan er op dat niveau een koppeling worden gemaakt ?
Besluit:
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 Voor de samenwerking dicht bij de gezinnen lijkt samenwerking binnen de regionale
netwerkgroepen zinvol.
Er wordt voorgesteld om de nota te bespreken in de regionale netwerkgroepen en op dat
niveau contacten te leggen.
 Daarnaast is er de samenwerking binnen de eerstelijnszones die zich aan het ontvouwen zijn.
 Beleidsmatig is het zinvol om de vraag te stellen via welke weg de belendende sectoren hun
signalen en bezorgdheden kunnen uiten ?
 Anderzijds wordt aangegeven dat samenwerking eenvoudiger wordt als de gesprekken via een
sectorale vertegenwoordiging kunnen gebeuren en niet apart via elke betrokken dienst.
Deze besluiten zullen worden teruggekoppeld naar de betrokken dienst.

7. VAPH – VERSCHUIVINGEN CAPACITEIT VOORMALIGE
THUISBEGELEIDINGSDIENSTEN
Bij de start van de persoonsvolgende financiering voor de volwassenen heeft het VAPH aan de
voormalige thuisbegeleidingsdiensten gevraagd welke capaciteit ze in de rechtstreeks toegankelijk
zouden inzetten en welke capaciteit niet-rechtstreeks toegankelijk.
De afspraak was dat een bijsturing mogelijk was na verloop van tijd.
Het VAPH heeft eind oktober bij de voormalige thuisbegeleidingsdiensten bevraagd welke
capaciteit ze zouden willen verschuiven van rechtstreeks toegankelijke hulp naar niet-rechtstreeks
toegankelijke hulp, of omgekeerd.
Een overzicht van de gevraagde verschuivingen wordt rondgedeeld en kort overlopen. Globaal ziet
men een verdere afbouw van de (beperkte) capaciteit niet-rechtstreeks toegankelijke hulp.
Het IROJ moet geen advies geven bij deze verschuivingen.

8. WERKGROEP ADVISERING
Vanuit de Vlaamse Werkgroep Advisering is een nota opgemaakt over de manier waarop
adviseringsaanvragen zouden moeten worden aangepakt in de toekomst.
Deze nota zal worden voorgelegd aan het Aansturingscomité Jeugdhulp.
Leden die nog opmerkingen hebben bij de nota mogen deze bezorgen aan Stijn Hermans, tegen 22
december.
De voorzitter merkt op dat Stijn Hermans momenteel lid is van de Vlaamse Werkgroep Advisering.
Op 1 januari 2018 kantelt hij in naar het Agentschap Jongerenwelzijn. Hij stelt de vraag of het
wenselijk is om een andere vertegenwoordiger aan te duiden in de Vlaamse Werkgroep.
Het IROJ zit geen redenen om dit te wijzigen.

9. UITBREIDINGSBELEID
Er worden een aantal omzendbrieven verwacht over het uitbreidingsbeleid.
Een omzendbrief over de uitbreiding voor jongvolwassenen mag op korte termijn worden
verwacht.
De omzendbrief rond het uitbreidingsbeleid voor jonge kinderen zal er nog niet onmiddellijk zijn.
Over de inhoud van de omzendbrieven is er nog geen informatie beschikbaar.
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10. VARIA
10.1 NETWERKEN LEERRECHT
De Voorzitter geeft aan dat hij als IROJ-Voorzitter lid is van de stuurgroep van het netwerk
Leerrecht in West-Vlaanderen. Tot nu toe heeft hij zich telkens moeten verontschuldigen.
Hij polst of er andere leden in het IROJ zijn, die dit overleg opvolgen of zouden willen opvolgen, die
de brug kunnen slaan naar het IROJ.
Besluit:
Sofie Viaene zetelt reeds in de stuurgroep van het netwerk leerrecht en zal dit nu ook doen met
een mandaat namens het IROJ.

10.2 BEVRAGING NODEN NIET-SCHOOLGAANDE JONGEREN
De Voorzitter heeft vernomen dat bij de residentiële voorzieningen van Jongerenwelzijn, de noden
in kaart worden gebracht van jongeren die niet naar school gaan.
Hij geeft aan dat deze problematiek ook binnen de VAPH-voorzieningen speelt. Het is jammer dat
deze bevraging is beperkt tot één sector.
Ook binnen de Netwerken Leerrecht is er soms onvoldoende aandacht voor de jongeren binnen
VAPH-voorzieningen.
Vanuit de voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg wordt aangegeven dat men zoekende is bij jongeren
met een complex traject. Er is een behoeft op de werkvloer, maar de bevraging gebeurt op
initiatief van boven.
Een intersectorale aanpak lijkt aangewezen, maar met voldoende aandacht voor de specifieke
situaties die er in de sectoren kunnen zijn.
Wat de Netwerken Leerrecht betreft wordt voorgesteld om hierover in gesprek te gaan met de
netwerkverantwoordelijken.

Aanwezigheidslijst

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordiger
van …

Naam

Naam

Voorzitter

Pascal Van Parys

Aanwezig

Minderjarigen

Rien Houwen

Aanwezig

Ouders

Joost Bonte

Verontschuldigd

Pascale
Cockhuyt

Etnisch-cult
minderheden

Yasmien Ousta

Aanwezig

Nadia El
Khaddouri

/

Mensen in armoede
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Mensen met een
handicap

Christophe De
Rudder

Aanwezig

Sabine
Dendooven

CLB

Hilde Verplancke

Aanwezig

Kris Supply

CLB

Sofie Viaene

Aanwezig

Lien Van Maele

CGG

Sofie Serruys

Aanwezig

Tine Langedock

CGG

Frank Schillewaert

Kind & Gezin

Ingrid Bombay

Verontschuldigd

Nele
Vandenbrande

Kind & Gezin

Evelyn Huys

Aanwezig

Dieter Rigole

VAPH

Marjan Tyberghien Verontschuldigd

Koen Dalle

VAPH

Evy Degeytere

Hendrik Calu

Aanwezig

Filip Debaets

Verontschuldigd

Pascale Sibiet

Aanwezig

Bijzondere
Jeugdbijstand

Aanwezig

Bijzondere
Jeugdbijstand

Annelies Delaere

Verontschuldigd

Paul Verbiest

Aanwezig

CAW

Pascal Heytens

Verontschuldigd

Inge Rambours

Verontschuldigd

CAW

Els Willems

Verontschuldigd

Barbara Saevels

Toegangspoort

Koen Gevaert

Aanwezig

Joeri Isenborghs

VK

Luk Steemans

Verontschuldigd

Jan De Keyser

OCJ, SDR

Sonja Van Ossel

Aanwezig

Frank Myny

Departement WVG

Nele Van Nevel

Verontschuldigd

Caroline
Robberecht

Provinciale overheid

Stijn Hermans

Aanwezig

Damien Kinds

Netwerken GGZ
kinder- en jeugdpsychiatrie

Cedric Kemseke

Aanwezig

Caroline Everaert

Pleegzorg

Nathalie Dessein

Aanwezig

Dries Verdonck

Jeugdmagistratuur

Lucia Dreser

Aanwezig

Liesbet Macours

Centra Ambulante
Revalidatie

Luc Ghyselinck

Aanwezig

Siska Cauwe

Kinder- en
jeugdpsychiatrie

Olivier Peene

Aanwezig

Filip Deboutte

Netwerk JH BruggeOostende

Eveline Popelier

Verontschuldigd
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Netwerk JH Kort-Roes- Dieter Rigole
Tielt

Verontschuldigd

Kris Supply

Aanwezig

Netwerk JH Westhoek

Hans Flamey

Verontschuldigd

Hans
Vandenbroucke

Aanwezig

Netwerk
Crisisjeugdhulp

Sabine Lauwers

Verontschuldigd

Nancy Meert

Aanwezig

Netwerk Ouders /
minderjarig

VERSLAG IROJ West-Vlaanderen

pagina 9 van 9

