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0. VERWELKOMING EN WISSELS 

Caroline Robbrecht gaat vanaf midden oktober naar een beleidsteam in Brussel. Ze wordt, als 

plaatsvervanger van Tom voor ACT, vervangen door Michelien Beckaert. Haar taken mbt 

continuïteit in de IROJ wg jongvolwassenen/ronde tafels en info en aanspreekpunt,… worden nog 

intern verdeeld binnen het team continuïteit (ACT). 

Binnen vzw Oudersparticipatie is een extra kracht begonnen, mevr. Elke Naessens. Zij zal Chantal 

vervangen indien nodig. 

 

1. OPVOLGING EN GOEDKEURING VERSLAG IROJ DD 14/06/2019 

Het verslag van 14/06/2019 wordt goedgekeurd mits volgende opvolgpunten: 

 

1. Terugkoppeling door Stijn Beirens (Vlaamse administratie ACT) mbt negatief advies tav 

aanvraagdossiers ckg Sloeberhof (oproep crisis). 

De Vlaamse administratie heeft de dossiers gelezen en gequoteerd volgens de criteria in de 

oproepbrief. Het advies van de IROJ’s wordt ook steeds meegenomen, vooral in functie van 

regionale noden. De kinderen met GES en ASS werden als belangrijke doelgroep 

aangekaart in het IROJ advies OVL. OOOC De Bries heeft hierrond een aanbod en toch koos 

IROJ OVL voor een CKG. Het IROJ advies werd hierdoor niet gevolgd. Om dit in de toekomst 

te vermijden werden afspraken gemaakt op het IROJ voorzittersoverleg die zullen worden 

meegenomen bij toekomstige adviseringsvragen.   

 

2. Stavaza recent uitbreidingsbeleid 

Er werd een samenvatting uitgedeeld (zie bijlage). 

Werf 2: Machtelt heeft een bevraging gedaan bij belangrijke partners betrokken op werf 2. 

De IROJ werkgroep jonge kinderen (forumgroep) en de IROJ werkgroep crisis volgen werf 2 

mee op (detecteren noden, verfijnen acties en omschrijven zorgaandacht).  
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• Er werd een OVL provinciaal zorggarantieteam opgestart. Dit team is intersectoraal 

samengesteld en zal obv de visietekst die de forumgroep jonge kinderen heeft 

opgemaakt engagementen/ beurtrolsysteem uittekenen om crisissen te vermijden 

en zorg te garanderen bij (dreigende) uithuisplaatsing van kinderen tussen -0 en 3 

jaar. 

• Subregionaal werden 3 zorggarantieteams opgericht om lopende casussen te 

bespreken. Dringende crisissen kunnen zo vermeden worden en er is een beperkt, 

casusgebonden budget voor extra ondersteuning. Aanmeldingen gebeuren via 

Machteld en ACT.  

 

Tijdens de terugkoppeling werd aangehaald dat de aansturing van werf 2 in de regio niet volledig 

duidelijk is. Vlaanderen stuurt algemeen aan maar het samenbrengen van regionale partners 

gebeurt in de regio’s. Als Machtelt hierbij moeilijkheden zou ondervinden, kan het IROJ haar hierbij 

ondersteunen. Zo vernemen we dat de Brede Instap soms ontbreekt bij de zorggarantieteams. OSD 

geeft aan dat men nadenkt over een kritische reflectie rond de zorggarantieteams.  

Het IROJ gaat akkoord met de ondersteuning van Machtelt die als provinciale coördinator 
werf 2 trekt in OVL. Ann Eelbode, Johan vd Sypt en Nico (CKG) zullen Machtelt bevragen ifv 
haar nood aan ondersteuning/stuurgroep. Samen met Machtelt kan dan bekeken worden 
wie in deze tijdelijke IROJ werkgroep kan zitten teneinde haar te ondersteunen bij haar 
taak als provinciaal coördinator. 

2. EFFICIËNTE EN TOEKOMSTGERICHTE INTERSECTORALE 
SAMENWERKINGSSTRUCTUUR (WG PRONET) 

De stuurgroep Pronet, bestaande uit de subregionale voorzitters, Patrick, Bert en Daphne komen 

geregeld samen om samen met Pronet het verdere traject vorm te geven. Op heden vonden er in 

de 3 subregio’s oefeningen plaats waarbij telkens werd nagedacht over de 4 niveau’s van 

samenwerken en hoe de huidige overlegplatformen daarin passen. Daarnaast werden 

sleutelfiguren en de leden van de IROJ werkgroepen bevraagd.  

Het verzamelde materiaal werd besproken op de stuurgroep. Een model voor toekomstgericht 

samenwerken moet echt wel samen geschreven worden met alle provinciale en regionale 

jeugdhulppartners. Alle IROJ leden worden dus uitgenodigd op de toekomstdag van 8/11, maar ook 

regionale partners die betrokken waren bij de oefening en leden vd IROJ werkgroepen.  

Voorstel aanpak toekomstdag: 

• Korte herhaling basiskader dat overal gehanteerd werd samen met inzichten en 

conclusies uit voorbije proces 

• Interactief (met voorbereidend materiaal) samen zoeken naar een gedeelde principes en 

makkelijk werkinstrumenten om de samenwerkingsstructuur efficiënt en 

toekomstgerichte te houden/maken.  

•  We hopen op het einde vd dag afspraken te kunnen maken zodat overal concreet ad 

slag zal gegaan kan worden om samen de focus te houden 

• Warme oproep om juiste mensen aan te spreken voor deelname, de boodschap mee te 

helpen uitdragen binnen uw sector en deelnemers te motiveren dit proces positief te 

ondersteunen 

• Uitnodiging volgt volgende week met inschrijvingslink 

Het IROJ OVL kan zich vinden in dit voorstel. Men stelt voor om slechts een halve dag te 
nemen en id nm tijd te nemen voor de advisering beveiligend verblijf (tot 16h30).  
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Alle IROJ leden gaan actief op zoek naar de juiste personen die kunnen aansluiten voor 
deze toekomstdag. 

3. TERUGKOPPELING WERF 1:  

De 3 kernpartners kwamen een stavaza toelichten op de IROJ vergadering. Voor de algemene 

toelichting verwijs ik graag naar de pp in bijlage. Hieronder noteer ik graag de zaken die verder aan 

bod kwamen tijdens de uitwisseling: 
 

3.1 Samen 1 plan Gent: 

• Elp is een aparte functie, buiten de verbindingsteams 

• Keuze om te werken met vaste aanmelders. Aanmeldingen mogen nog hoger, verbinding 

met OSD,… 

• Men wacht op monitoringssyteem om het effect op de wachtlijsten te kunnen 

communiceren. Steeds zoeken naar evenwicht tussen geen wachtlijsten en toch 

aanklampend werken 

• zorgcontinuïteit:  oppikken van mensen die tss de mazen van het net zouden glippen 

• Effect op regie vh gezin: voelen zich meer gehoord 

• Nog niet alle vte werden ingezet 

• Gezinsplan: vooral sterkere gezinnen werken hier actief mee 

• Gedeelde verantwoordelijkheid als netwerk vormt een uitdaging (netwerkdag) 

• … 
 

3.2 Krachtgericht Waas en Dender 

• Keuze om medewerkers aan te werven in de reguliere rechtstreeks toegankelijke hulp. De 

extra middelen voor de extra capaciteit werden gekoppeld aan voorwaarden. Mag niet 

gezien worden als puur uitbreiding want opdracht is samen antwoord bieden 

• Min 200 gezinnen op jaarbasis, kortdurend aanbod 

• Wachtlijst id regio is geslonken (testfase monitoringssysteem) 

• Nog groeien ih samenwerkingsverband/samenwerkingsafspraken, nog te veel 

eigenaarschap bij de organisaties 

• … 
 

3.3 RTJ De Tafels 

• men organiseert Tafels waanneer de reguliere hulp geen antwoord kan bieden 

• Regio Eeklo/Deinze/Meetjesland 

• Iedereen kan bellen, werf 1 als er geen regulier antwoord kan gemaakt worden 

• Positief effect op de wachtlijst 

• … 

 

Het IROJ OVL hoort de vraag naar provinciale ondersteuning en wil een ad hoc IROJ 
werkgroep oprichten om volgende zaken te bespreken:  
1. Meehelpen het krachtgericht discours uit te zetten en het belang van 1g1p te helpen 

onderstrepen. Ook link naar volwassenhulpverlening en aanbelangende 
hulpverleningsactoren mee helpen realiseren (Jeugdhulp overstijgend). Het principe 
van gedeelde verantwoordelijkheid als netwerk mee helpen vorm geven. 

2. Graag eenduidige info voor de hulpverleners  wie wat doet en waar men als aanmelder 
terecht kan 
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3. Uitwerken gemeenschappelijk vormingstraject voor de BI (zelfde visie, afstemmen 
vraagverhelderingsproces, …).  

4. Samen zoeken naar kwaliteitsindicatoren voor terugkoppeling 

4. ADVISERINGSOPDRACHT IROJ 

4.1: Gio 

 

Op 08 mei 2019 werd de oproep Globale individuele ondersteuning (GIO) verspreid mbt de 

algemene oproep “versterking RTH in het kader van uitbreidingsbeleid 2019”. Kandidaturen 

werden ingediend bij het VAPH en werden bezorgd aan het IROJ ter advisering. Vlaanderen heeft 

mede obv het IROJ advies 9 van de 15 aanvragen goedgekeurd voor 370,3 punten van de 433.53 te 

verdelen punten. Er werd in de beslissingsbrief op pg 4 een voorstel van verdeling gedaan (lineaire 

verdeling) voor de overgebleven 63,23 punten. Dit voorstel dient opnieuw geadviseerd te worden 

door het IROJ van 27 september 2019. Het platform minderjarigen heeft de afgewezen kandidaten 

gevraagd hun dossier te werken en doet obv daarvan een voorstel van advies aan het IROJ OVL. 

 

Bespreking: 

De bedenking wordt gemaakt of het platform minderjarigen opdracht kan geven om dossiers 

opnieuw in te dienen. Een gebrekkig kader hieromtrent en het feit dat er weinig tijd was tss beide 

overleggen (platform minderjarigen en IROJ) ligt hier aan de basis.  

 

Advies platform minderjarigen: 

Het platform minderjarigen adviseert voor wat betreft de resterende punten geen lineaire verdeling 

toe te passen, maar wel een 2de indieningsronde toe te laten, waarbij de niet weerhouden 

voorzieningen de kans hebben om hun aanvraag te ‘verbeteren’ of in te trekken. Op deze manier 

worden de evenwichten uit het basisvoorstel, gebaseerd op handicapspecifieke 

expertise/doepgroepen en regionale spreiding  gerespecteerd. Vanuit de doelgroep 

gehoorstoornissen zal Sint-Lievenspoort een dossier herindienen (40 punten), vanuit de doelgroep 

(matig) mentale beperkingen zullen de partners onderling afstemmen en ziet het ernaar uit dat 

enerzijds DVC Heilig Hart  (9 punten) en anderzijds Blijdorp of Levensvreugde (5 of 9 punten) een 

aanvraagdossier indienen. Tanderuis is akkoord om de punten voor de doelgroep autisme (5 

punten) op te nemen. 

 

Het IROJ OVL gaat akkoord met het voorstel van het platform minderjarigen (advies in 
bijlage).  

Het IROJ OVL vraagt aan haar voorzitter op het voorzittersoverleg een signaal te geven tav 
het VAPH. Wanneer het VAPH een 2de advies vraagt, zou een duidelijk kader inzake 
procedure van afstemming met het platform minderjarigen wenselijk zijn. Het IROJ OVL 
benadrukt opnieuw de sectoraliteit van deze oproep versus het intersectoraal gegeven van 
de IROJ’s.  

4.2 Beveiligend verblijf 

Proces: 

Er vond op initiatief van het IROJ een afstemmingsoverleg/opstartvergadering plaats eind juni en 

midden sept. Op dit opstartmoment werden alle kandidaat indieners uitgenodigd om samen af te 

stemmen met elkaar. Het is de uitdrukkelijke vraag van de groep om na de beslissing opnieuw 

samen te komen om zaken vrder gemeenschappelijk uit te werken. 
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Timing: 

Iroj advies tegen 18/11/2019 (wordt besproken op IROJ 8/11). Werkgroep planning en advisering 

bereidt dit advies voor op ma 28/10.  

 

Extra aandacht werd gevraagd aan de indieners inzake: 

-             Komt de aanvraag overeen met een nood id regio? 
-             Hoe sterk is het uitgewerkte pedagogisch concept?  
-             Kan concrete relevante ervaring met de doelgroep aangetoond worden? 
-             hoe werken jullie het beveiligend aspect concreet uit?  
-             eventueel regionale spreiding 
 
Discussie: 

- Binnen de oproep ‘outreach’ wordt ondersteuning mbt de 4 modules gevraagd aan de GI en 

de toekomstige voorzieningen die beveiligend verblijf aanbieden. Overleg met ‘Sleidinge’? 

- Er zal samengezeten worden met de aanbieders crisisverblijf (staat in de oproep outreach) in 

OVL. Daphne en Toon zullen hiervoor initiatief nemen.  

- Voorlopige optelsom van de aanvragers beveiligend verblijf leert dat we waarschijnlijk te veel 

aanvragen zullen hebben in OVL. 

- Op vraag van het IROJ zal bij elk nieuw uitbreidingsbeleid de mogelijkheid gecreëerd worden 

om een afstemmingsoverleg/opstartvergadering te organiseren. 

Het IROJ OVL ontvangt de ingediende dossiers begin oktober. De werkgroep planning en 
advisering komt samen op 28/10/2019 (nm). Graag opmerkingen tegen 24/10 doorsturen 
naar Daphne. 

5. STAVAZA REGIOPLAN IROJ OVL 

1. Thema crisis 

Aanvragen crisis verdubbelen.   

Act constateert dat jongeren te lang in een crisisbed blijven en dat er anderzijds open 

plaatsen niet tijdig opengesteld worden (declareren). Een warme oproep om binnen de 

sectoren voorstellen te formuleren om samen transparanter om te gaan met open 

plaatsen.  

Daarnaast werd ook de bedenking gemaakt dat werf 1 en werf 2 ondermeer als doelstelling 

hebben om het gewicht op de crisissen te verminderen, wat op heden dus nog niet 

gerealiseerd wordt. 

Het IROJ OVL vraagt de sectoren om hun achterban te bevragen naar redenen van het niet 
declareren van open plaatsen en voorstellen te formuleren om dit transparanter te laten 
verlopen. Wat bemoeilijkt hen?  

Het IROJ vraagt ad IROJ wg crisis en aan de coördinatoren van Werf 1 en 2 om samen te 
bekijken hoe de crisissen in OVL kunnen verminderen. 
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2. Budgetvragen:  

   Stavaza budget 2019: zie bijlage (nog ongeveer 11.000 euro te besteden in 2019) 

 

2.1 2000€ KUK (zie budgetvraag in bijlage) 

2.2 2000€ voorstel vormingstraject jongvolwassene (540 euro catering + 

dop/sonestra/andere sprekers) 

2.3 7000€ voor casustafels en vormingstraject WG  jonge kinderen(OSD en VK) 

Het IROJ OVL gaat akkoord met deze budgetverdeling. Graag fiches en offertes zo snel 
mogelijk binnenbrengen bij Daphne ifv vastlegging budget/aanvullen regioplan.  

 

1. Beleidssignalen IROJ wg Jongvolwassenen/tekst 

Het IROJ OVL gaat akkoord met voorstel van beleidssignalen en maakt deze over aan het 
ACO 

6. VOORZITTERSCHAP IROJ OVL/HHR 

Bert Vanacker (De Hagewinde- VAPH) neemt op heden de taak op als voorzitter van het IROJ OVL  

op zich. Zijn mandaat geldt voor 3 jaar en dient in september hernieuwd te worden. Bert stelde  

zich opnieuw kandidaat voor de komende periode. Er hebben zich geen andere geïnteresseerde 

kandidaten kenbaar gemaakt.  

Het IROJ OVL is tevreden over hoe Bert Vanacker deze taak opneemt en verkiest hem  
unaniem opnieuw als voorzitter van het IROJ OVL voor de periode van 3 jaar.  

Op Vlaams niveau werden de huishoudelijk reglementen van de respectievelijke IROJ’s op elkaar 

afgestemd en geüpdatet. Een voorstel van update werd meegestuurd met dit verslag. 

Het IROJ OVL keurt het aangepaste HHR goed (zie bijlage) 

 

Mogelijke agendapunten IROJ december: 
 

• Terugkoppeling 1g1p  

• Advies regio indeling aco 

• De intersectorale nota advisering uitbreidings- en reconversiebeleid en 
documenten rond intersectorale programmatie 

• inspelen op actualiteit (tienerpooiers en zelfdoding)/aanpak oproep 
tienerpooiers 

• pvf evoluties 

• Nieuwe typemodule jeugdzorgverlater/burgerinitiatief/CAW 

• Kuk evaluatie 

• Rol iroj bij UB? 

• Info uit jaarverslagen 

• Studiedag radar 

• 250 euro IROJ? 

• Vlaamse website 

• Evaluatie decreet? 


