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1. VOORAFGAAND
Dit advies kadert in de aanvragen van VAPH-voorzieningen tot reconversie/verschuiving van
punten MFC/nRTH naar RTH.

2. PROCES TOT HET ADVIES
− Via de voorzitter van het sectoraal overleg VAPH-minderjarigen werden alle VAPH-voorzieningen
geïnformeerd dat aanvragen tot reconversie ter advisering moesten worden voorgelegd aan het
IROJ en dat hierover volgende afspraken waren gemaakt in het IROJ:
o adviesvragen met betrekking tot reconversie-vragen worden door de betrokken voorziening
gesignaleerd aan de IROJ-ondersteuner.
o de betrokken voorziening bezorgt een toelichting en motivatie bij de gevraagde wijziging.
o in de toelichting wordt geduid welke sectorale en intersectorale impact de gevraagde wijziging
kan/zal hebben.
o Er wordt verwacht dat de aanvraag sectoraal is besproken: een weerslag van die bespreking
wordt door de betrokken voorziening toegevoegd of verwerkt in de toelichting.
− Het IROJ West-Vlaanderen heeft aanvragen ontvangen van volgende voorzieningen:
Start

Omzetting van 19 punten naar RTH

Spermalie – Perspectief en
Accent

Perspectief
Omzetting van de 10 punten naar RTH
Accent
Omzetten van 50 punten naar RTH

De Kindervriend

Omzetting van 88 punten naar RTH
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OC Sint-Idesbald

Omzetting van 25 punten naar RTH

Spermalie MFC

Omzetting naar 140,8 punten RTH

VOC De Rozenkrans

Omzetting van 140 punten MFC naar RTH

VOC Rozenweelde

Omzetting van 140 punten MFC naar RTH

Dominiek Savio Instituut

Omzetting van 100 punten MFC naar RTH

De Lovie

Omzetting van 75 punten MFC naar RTH

− Het IROJ heeft op 13 juni 2019 het advies ontvangen van het sectoraal overleg.
De werkgroep minderjarigen heeft deze middag de verschillende reconversie-aanvragen van
MFC’s en Thuisbegeleidingsdiensten in West Vlaanderen besproken.
Elke vraag werd toegelicht. We stelden vast dat de vragen van MFC’s allemaal in een
gelijkaardige richting wijzen en ook verband houden met gelijkaardige ontwikkelingen:
- grote vraag naar RTH (begeleiding en ook dagopvang) ,
- het hier en daar wat verminderen van de vragen naar nrth dagopvang,
- het afnemen van beperkte begeleidingspakketten in MFC’s omdat gebruikers hun
zorgvraag willen beantwoord zien in RTH,
- een substantieel meer presteren in RTH
- …
Via deze reconversies kunnen heel wat meer gebruikers RTH ondersteuning krijgen. Nergens
wordt verblijfscapaciteit verminderd en et gaat slechts over een fractie van de MFC capaciteit
Het overleg oordeelt unaniem dat men geen nadelige gevolgen van deze reconversie, dat ze
inspelen op logische ontwikkelingen in de sector en getuigen van dynamiek in de sector.
Alle vragen worden ondersteund door de collega’s
M.b.t. de vragen van de thuisbegeleidingsdiensten: ook daar een positief advies. De vragen
kaderen in een beweging die een paar jaar geleden ingezet is en landen nu in een quasi
volledige inkanteling van thuisbegeleiding in RTH
− De Werkgroep Advisering van het IROJ heeft tijdens haar vergadering van 18 juni 2019 de
aanvragen besproken en kennis genomen van het sectoraal advies mbt de ingediende
aanvragen.
De werkgroep Advisering 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
Het IROJ stelt vast dat:
− er geen afbouw gebeurt van de verblijfscapaciteit.
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− de betrokken voorzieningen via de gevraagde wijzigingen inspelen op verschuivingen op het
terrein ten gevolge van veranderingen aan de vraagzijde.
− de gevraagde afbouw van nRTH voor de “klassieke MFC’s”, relatief beperkt is (< 5% van de
capaciteit MFC)
Gelet op bovenstaande, geeft het IROJ een positief advies bij alle ingediende aanvragen.
Het versterken van de rechtstreeks toegankelijke hulp beantwoordt aan een reële nood en maakt
mogelijk om meer kinderen en jongeren te op een laagdrempelige wijze te ondersteunen, zonder
het residentieel verblijf in gedrang te brengen.
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