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Situering
Deze nota bevat het advies van het IROJ West-Vlaanderen met betrekking tot het werkingsgebied van de
teams één gezin één plan in West-Vlaanderen, zoals voorzien in de oproep van 16 juni 2020.

1 Aanpak door het IROJ
Na het verspreiden van de oproep werden 2 vergadermomenten vastgelegd:
-

een overleg op 26 juni 2020 voor geïnteresseerde IROJ-leden in functie van eerste reflecties bij de
oproep en in functie van het uitwerken van een plan van aanpak.
een extra IROJ op 6 juli 2020 om tot een advies te komen.

Tijdens het overleg van 26 juni werd de elementen uit de oproep besproken. Na de bespreking werden
volgende afspraken gemaakt:
- Het IROJ vraagt aan de bestaande samenwerkingsverbanden om tegen het extra IROJ van 6 juli
duidelijkheid te verschaffen over het werkingsgebied dat ze voorstellen.
- De regionale netwerkstuurgroep Brugge-Oostende wordt samengeroepen om samen met de regionale
partners tot een voorstel/voorstellen te komen voor de regio Noord-West-Vlaanderen.
- Er wordt gevraagd dat de samenwerkingsverbanden/regio’s elkaar aanspreken en vragen naar elkaar
tijdig doorgeven.
- Op basis van de voorstellen vanuit de samenwerkingsverbanden/regio’s zal het IROJ een advies
formuleren, rekening houdend met de motivatie bij de voorstellen.
- De zorgraden van de eerstelijnszones worden niet vooraf betrokken bij de advisering (cfr verder),
maar wel geïnformeerd over de oproep en het advies van het IROJ.
Tijdens het extra IROJ van 6 juli werden de voorstellen toegelicht, besproken en werd een advies
geformuleerd.

2 Actuele situatie
De huidige samenwerkingsverbanden vallen grotendeels samen met een aantal eerstelijnszones, maar niet
volledig.
-

Konekti: omvat alle gemeenten uit de ELZ Regio Kortrijk, Menen en Waregem, maar omvat ook de
gemeente Lendelede, die onder de ELZ Rits ressorteert.
1G1P Midden-West-Vlaanderen: omvat alle gemeenten uit de ELZ’s Midden WVL en Rits, met
uitzondering van de gemeente Lendelede (ELZ Rits) die momenteel wordt bediend door Konekti.
1G1P Westhoek: omvat alle gemeenten uit de ELZ’s Westhoek en Westkust en Polder uitgezonderd de
gemeente Middelkerke (ELZ Westkust en Polder), die niet wordt bediend.
De gemeenten Koekelare en Kortemark (ELZ Houtland en Polder) worden momenteel ook bediend
door 1G1P Westhoek.
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3 Voorstellen van de bestaande samenwerkingsverbanden en de
regio Noord-West-Vlaanderen.
-

Konekti stelt voor om het huidige werkingsgebied maximaal te behouden. Het werkingsgebied valt
samen met de eerstelijnszones regio Menen, Kortrijk en Waregem.
Bij voorkeur werd de werking in de gemeente Lendelede behouden, maar aangezien deze tot een
andere eerstelijnszone behoort zal dit in de toekomst niet meer mogelijk zijn.

-

De samenwerkingsverbanden 1G1P Westhoek en 1G1P Midden-West-Vlaanderen stellen een fusie voor
van de samenwerkingsverbanden. Het nieuwe samenwerkingsverband zou de eerstelijnszones
Westkust en Polder, Westhoek, Midden West-Vlaanderen en Rits bevatten en zou uitbreiden met de
eerstelijnszone Houtland en Polder die reeds gedeeltelijk wordt bediend.

-

In de regio Noord-West-Vlaanderen wordt voorgesteld om een nieuw samenwerkingsverband op te
richten, vertrekkend vanuit de aanvraag die in 2017 voor deze regio was ingediend.
Dit voorstel omvat de eerstelijnszones Oostende-Bredene, Oostkust, Brugge, Houtland en Polder en
WE40.
Bij de partners uit de regio Houtland en Polder die in 2017 betrokken waren bij de aanvraag zou de
voorkeur worden bevraagd: aansluiting bij het samenwerkingsverband voor de regio Noord-WestVlaanderen of aansluiting bij de fusie van de samenwerkingsverbanden 1G1P Westhoek en 1G1P
Midden-West-Vlaanderen.

4 Advies van het IROJ
Het IROJ stelt vast dat de voorstellen vanuit de bestaande samenwerkingsverbanden en vanuit het
overleg in Noord-West-Vlaanderen een volledige dekking van de regio inhoudt, evenwel met een overlap
in de eerstelijnszone Houtland en Polder.
Het IROJ stelt vast dat voor de eerstelijnszone Houtland en Polder beide scenario’s inhoudelijke
gemotiveerd kunnen worden.
-

Er zijn cliëntstromen naar meerdere omringende eerstelijnszones.
Voorzieningen uit omringende eerstelijnszones zijn actief in deze eerstelijnszone en omgekeerd.
De gemeenten Kortemark en Koekelare worden reeds bediend door 1G1P Westhoek.
Er loopt een project Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Westhoek-Houtland geënt op de ELZ’s
Westhoek, Westkust & Polder en Houtland & Polder.

Uit de bevraging bij de partners uit de eerstelijnszone Houtland en Polder die betrokken waren bij de
aanvraag één gezin één plan voor de regio Noord-West-Vlaanderen in 2017, blijkt dat zij een expliciete
voorkeur geven aan een samenwerking met 1G1P Westhoek en Midden-West-Vlaanderen.
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Op basis van de informatie en na bespreking adviseert het IROJ West-Vlaanderen volgende regio-indeling
Konekti:
-

eerstelijnszone Menen
eerstelijnszone, Kortrijk,
eerstelijnszone Waregem

De fusie van de samenwerkingsverbanden 1G1P Westhoek en 1G1P Midden-West-Vlaanderen
-

eerstelijnszone Westkust en Polder
eerstelijnszone Westhoek
eerstelijnszone Midden West-Vlaanderen
eerstelijnszone Rits
eerstelijnszone Houtland en Polder

Het toekomstig samenwerkingsverband voor Noord-West-Vlaanderen
-

eerstelijnszone Oostende-Bredene,
eerstelijnszone Oostkust,
eerstelijnszone Brugge,
eerstelijnszone WE40

Het IROJ verwacht van de huidige en toekomstige samenwerkingsverbanden dat ze vertrekkend vanuit de
noden van de gezinnen tot goede samenwerkingsafspraken komen en tot afstemming over hun werking.
Het IROJ zal de aandachtspunten voor deze samenwerkingsafspraken en afstemming concretiseren tegen
het vroege najaar.
Ook de wijze waarop de opvolging hiervan zal gebeuren zal nog verder door het IROJ worden bepaald..
Het IROJ verwacht van de partners binnen de samenwerkingsverbanden dat goede samenwerkingen die
zijn opgebouwd over de regio’s heen behouden blijven.

5 Signalen
Het IROJ is tevreden dat de methodiek één gezin één plan in heel de regio kan worden uitgebouwd.
De oorspronkelijke oproep in 2017 heeft een sterke dynamiek en betrokkenheid gegenereerd in de regio,
die jammer genoeg niet in elke deelregio kon worden gevalideerd. Dit creëerde een ongelijkheid voor veel
gezinnen.
De inspanningen die de voorbije weken op diverse niveaus zijn gedaan om tot voorstellen te komen
illustreren de betrokkenheid en het belang dat men hecht aan deze werking.
Het IROJ stelt vast dat de inhoudelijke keuzes die in de oproep worden gemaakt sterk aanleunen bij de
praktijk van de samenwerkingsverbanden in onze regio.
De aanpassing van de financiering van de lopende samenwerkingsverbanden is zwaar aangekomen bij 2
van de 3 lopende samenwerkingsverbanden omdat deze een zware impact heeft op de dienstverlening ten
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aanzien van de gezinnen in hun regio. Deze partners uit de betrokken samenwerkingsverbanden zijn
ondanks deze teleurstelling samen op zoek zijn gegaan naar oplossingen om de werking in de regio
maximaal te versterken.
De bestaande samenwerkingsverbanden in de regio hebben van bij het begin sterke linken gelegd met
lokale besturen en lokale netwerken (oa Huizen van het Kind, ...). Ook bij de opmaak van aanvraag voor de
regio Noord-West-Vlaanderen in 2017 was sterk geïnvesteerd in deze linken.
Hierdoor kunnen de huidige en toekomstige samenwerkingsverbanden rekening houden en inspelen op
lokale situaties en dynamieken.
Het IROJ stelt vast dat er een expliciete koppeling gebeurt met de eerstelijnszone.
Het IROJ heeft tijdens eerdere besprekingen gewezen op het belang van de eerstelijnszones, het belang
om vanuit de jeugdhulpsectoren aansluiting te maken met de eerstelijnszones en om jeugdhulp ook mee
op de agenda te krijgen in de eerstelijnszones.
Het IROJ stelt vast dat er in beide richtingen nog een weg te gaan is. De positionering van de teams 1G1P
kan hier zeker een positieve bijdrage in leveren.
Het IROJ was van oordeel dat binnen de korte termijn tot de deadline, het niet haalbaar was om het
overleg met de zorgraden op een correcte manier vorm te geven en aan te gaan.
Het IROJ erkent de zorgraden in hun opdracht en zal hen ook informeren over dit advies.
Het IROJ stelt vast dat de regionale zorgzones niet in de oproep worden vermeld. Tijdens het overleg met
de IROJ-voorzitters, vertegenwoordigers van de administraties en de VGC van 25 juni 2020 werd
bevestigd dat er bij het uitwerken van de werkingsgebieden geen rekening moest worden gehouden met
de regionale zorgzones.
Het IROJ verneemt dat binnen een aantal welzijnssectoren de regionale zorgzones en de regionale
afbakening van deze zones in de nabije toekomst een belangrijke factor worden om het landschap in te
delen. De veelheid van regio-indelingen in het welzijnslandschap die a la carte worden gehanteerd, zorgt
voor onduidelijkheid en verwarring en bemoeilijkt de samenwerking tussen sectoren.
Tenslotte wordt de vraag gesteld naar een voorafname op de financiering voor de coördinatiefunctie
voor het samenwerkingsverband voor Noord-West-Vlaanderen. Een mogelijke heropflakkering van COVID19 zou het uitwerken van het aanvraagdossier sterk kunnen bemoeilijken. Indien snel kan worden
overgegaan tot de aanwerving van een coördinator, kan de coördinator het dossier mee vorm geven en
aanspreekpunt zijn.
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