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1. VOORAFGAAND
Dit advies kadert in de oproep van het Agentschap Opgroeien (regie) van 6 mei 2019 tot
kandidatuurstelling voor delictgerichte contextbegeleiding.
Deze infonota voorziet dat bij een voorstel tot uitbreiding voor RTH minderjarigen, er een positief
advies van het IROJ moet zijn bij het in te dienen plan.

2. PROCES TOT HET ADVIES
− Jongerenwelzijn heeft op 11 juni 2019 de aanvragen voor de regio West-Vlaanderen bezorgd aan
het IROJ.
Het betreft 7 aanvragen, voor in het totaal 13 bijkomende modules en de omzetting van 3
modules contextbegeleiding kortdurend intensief.
De infonota voorziet een uitbreiding met 9 bijkomende modules voor West-Vlaanderen.
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− De werkgroep advisering van het IROJ heeft op 18 juni 2019 de aanvragen besproken en
beoordeeld en heeft een voorstel van advies geformuleerd ten aanzien van het IROJ.
− Het voorstel van advies van de werkgroep advisering is op het IROJ van 21 juni 2019 besproken.
Dit voorstel van advies werd integraal goedgekeurd.

3. HET ADVIES NAMENS HET IROJ
De aanvragen zijn in eerste fase beoordeeld aan de hand van de criteria die in de infonota worden
vermeld:
− de mate waarin de aanvraag globaal de kernaspecten van het aanbod beschrijft
− de mate waarin aangetoond wordt dat de aanvraag afgestemd is met en gedragen wordt door
de regionale/lokale partners uit de jeugdhulp
− de mate waarin aangetoond wordt dat de initiatiefnemer in een operationeel netwerk opereert
met concrete samenwerkingsafspraken
− relevante ervaring met de doelgroep
− de wijze waarop aangetoond wordt dat de vooropgestelde methodiek onderbouwd is.
Bij de beoordeling van de aanvragen werd per criterium gebruik gemaakt van een 5-punten schaal
(voldoet helemaal niet / voldoet eerder niet / voldoet / goed / zeer goed).
De beoordeling van de aanvragen op deze criteria levert volgende score op (op een maximum van
50 punten).
Organisatie
Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling West-Vlaanderen
Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding
- HCA Cohesie
De Patio (HCA BAAB)
Oranjehuis
Begeleidingscentrum Bethanie
Vereniging Ons Tehuis
Eigen Kracht Centrale

Behaalde score
33
48
47
48
47
43
28

Beoordeling van de aanvragen:
− Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen: de aanvraag beantwoordt in zekere
mate aan de vooropgestelde criteria, maar scoort over de volledige lijn minder goed op de
vooropgestelde criteria dan andere aanvragen.
− Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding - HCA Cohesie: de aanvraag beantwoordt in sterke
mate aan de vooropgestelde criteria.
− De Patio (HCA BAAB): de aanvraag beantwoordt in sterke mate aan de vooropgestelde criteria.
− Oranjehuis: de aanvraag beantwoordt in sterke mate aan de vooropgestelde criteria.
− Begeleidingscentrum Bethanie: de aanvraag beantwoordt in sterke mate aan de vooropgestelde
criteria.
− Vereniging Ons Tehuis: de aanvraag beantwoordt in sterke mate aan 3 van de 5 vooropgestelde
criteria (globaal beantwoorden aan de kernaspecten / ervaring / methodieken) en in goede mate
op de 2 overige criteria (regionale afstemming en gedragenheid / operationeel netwerk)
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− Eigen Kracht Centrale : de aanvraag beantwoordt globaal maar in beperkte mate aan de criteria
die in de oproep worden vermeld.
Advies:
Het IROJ stelt vast dat 5 van de 7 aanvragen kwalitatief sterk zijn:
−
−
−
−
−

Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding - HCA Cohesie
De Patio (HCA BAAB)
Oranjehuis
Begeleidingscentrum Bethanie
Vereniging Ons Tehuis

Het IROJ is van oordeel dat bij het toewijzen van de extra modules rekening moet worden
gehouden met de 2 volgende criteria:
• geen te sterke versplintering van de middelen
• een goede regionale bediening.
Om de regionale bediening te realiseren wordt voorgesteld om:
− 2 modules te voorzien voor De Patio (HCA BAAB) in functie van het aanbod voor het noorden
van de provincie
− 2 modules te voorzien voor Vereniging Ons Tehuis in functie van het aanbod voor de Westhoek
− de overige 5 modules te voorzien voor het Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding - HCA
Cohesie, Oranjehuis en Begeleidingscentrum Bethanie.
Het IROJ doet geen uitspraak over de concrete verdeling over de aanvragers in deze regio.
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