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VERSLAG IROJ OVL 
Datum: 19/06/2020 

Locatie:  Online via teams 

Refertenummers: Noteer refertenummer(s) 

Aanwezig: zie aanwezigheidslijst 

Verontschuldigd: Tom Elen, Patrick D’Oosterlinck, Isabelle Quintens, Koen Berwouts en Anne VH 

Voorzitter:   Bert Vanacker 

Verslaggever: Daphne Sasanguie 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

VERWELKOMING EN WISSELS 

De Voorzitter verwelkomt iedereen op het online overleg. 

 

Er zijn een aantal verontschuldigen en wijzigingen: 

• Anne Van Haesendock heeft haar tewerkstelling bij CAR stop gezet en zal niet meer 

deelnemen aan het IROJ. De vraag naar vervanging voor de vertegenwoordiging van de 

CAR’s op het IROJ OVL werd gesteld aan het platform minderjarigen. We danken Anne 

langs deze weg voor haar aangename inbreng tijdens de IROJ vergaderingen en wensen 

haar veel succes.  

• We verwelkomen 2 regionale voorzitters van de regionale netwerkstuurgroepen IJH: Ilse 

Wauters (cgg Waas en Dender) en Nancy Declercq  (Vzw Jeugdzorg). 

 

1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VERSLAG 

Het IROJ verslag van 05/2020 wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

Op te volgen zaken: 
- 2 signalen (Bert-Gijs) 

Bruno Van Opbbergen liet weten dat hij het schrijven van signalen tav externen niet als loyaal 

ervaart en verkiest een mondeling gesprek boven een schrijven. Het IROJ toont begrip voor deze 

bedenking en zal hier in de toekomst aandacht voor hebben.  Niettegenstaande meent het IROJ dat 

zij de regionale dynamieken moet kunnen respecteren en dat haar signaalfunctie een belangrijk 

aspect blijft. Het signaal mbt de Vlaamse plannen “Zorgen voor morgen” (IROJ vraagt om 

betrokken te worden bij de uitwerking van deze plannen) werd nav deze bedenking van het 

Agentschap mondeling overgebracht. Daarnaast werd in datzelfde gesprek ook aangehaald dat 

men constateerde dat de IROJ’s minder opgenomen werden in de voorbije 3 uitbreidingsoproepen 

en dat het IROJ zich hier vragen bij stelt.  
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Hoe het IROJ in de toekomst haar signaalfunctie het best vorm geeft zal besproken worden 
op het komende voorzittersoverleg dd 25/06/2020. Katrien Verhegge zal aansluiten om dit 
agendapunt uit te klaren. 

- Wg getrapte zorg (Daphne) 

De vorige IROJ vergadering werd afgesproken dat jeugdhulpactoren zich best kunnen organiseren op 

een mogelijke 2 besmettingsgolf. De link werd gelegd met de tijdelijke wg werf 1 waar nagedacht 

wordt over verontrusting en visie Brede Instap.  

Daarnaast is er ook een werkgroep die noodopvang voor zieke kinderen voorziet voor gezinnen 

zonder context waarbij ouders tijdelijk geen zorg kunnen opnemen voor hun kinderen. Daar werd 

we een schema/stappenplan opgemaakt wie wanneer dient geappelleerd te worden. Ook de ggz 

heeft reeds contacten met awel en de zelfmoordlijn om samenwerking te versterken. Deze stappen 

dienen verfijnd te worden. Geïnteresseerde IROJ leden om deel te nemen aan deze tijdelijke IROJ 

werkgroep: Krista (van op afstand), Patrick, Alain, Cliëntparticipaties, Gret’l, Toon neemt initiatief 

om iemand te laten aansluiten vanuit ggz. Aanvullend wordt door de cliëntvertegenwoordigers 

gevraagd of deze werkgroep de aanbevelingen uit de bevraging van ‘t Zitemzo kunnen meenemen 

(zie verder). 

Daphne nodigt iedereen uit en doet een aanzet van agenda. Wie wil aansluiten, stuurt een 
mailtje naar Daphne. 

- Nota verblijf na corona  

Aan het begin van de COVID-crisis is een vrij grote groep van kinderen die langduriger residentieel 

verbleven, teruggekeerd naar de context. Obv een rondgestuurde bevraging (Opgroeien) zullen 

dossiers op casusniveau bekeken worden. Er worden procesteams opgezet tss ACT en OSD, enkel 

voor gerechtelijke dossiers. Onduidelijk of dit ook om dossiers gaat van het VK.  Na deze fase zullen 

beleidsaanbevelingen worden geformuleerd. 

Vanuit de cliëntorganisatie komt de vraag of de jongeren en ouders ook betrokken worden 
bij dit proces. Het IROJ vraagt zich af hoe de vrijwillige jeugdhulpverlening zal 
meegenomen worden in dit traject. ACT (Micheline) bevraagt en koppelt terug naar de 
IROJ leden. 

2. RECENTE OPROEPEN: 
 

2.1 Rondzendbrief 1g1p (wordt gebiedsdekkend)  

 

Korte samenvatting: 

-    De IROJ’s worden genoemd bij de uitbouw van samenwerkingen  

- de IROJ’s  worden gevraagd een voorstel te formuleren mbt gebiedsindeling 

- financiering  zal via een modulair financieringsmodel verlopen 

- 24 miljoen euro verdeeld over de gemeentes obv -25 jarigen, met correctie kansarmoede 

- Voorafname van minimale inzet 1 module ELP in elke ELZ 

- Procedure: stap 1: werkingsgebieden geadviseerd door de IROJ’s. Stap 2: inhoudelijke advisering van  

      de dossiers geadviseerd door het Agentschap Opgroeien 

- Opdracht IROJ duidelijk: advies rond gebiedsindeling/werkingsgebieden tegen 15/07/2020 

informeren naar visie bestaande samenwerkingsverband/zorgraden in relatie tot de oproep 

- Bestaande samenwerkingsverband kunnen aanvraag indienen tegen 25/09, beslissing 16 oktober, 

opstart 1/11, transitieperiode tot eind 2021 

- Nieuwe initiatieven: kunnen aanvraag indienen tegen 27/11, beslissing 18/12 en opstart mogelijke  
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      vanaf 01/02/2021 

- Aanvraagformulier op website 

 

Reflecties en bespreking plan van aanpak: 

- Wat als het IROJ maar 3 regio’s aanduidt? Impliceert het stappenplan opgenomen in de omzendbrief 

een voorkeur voor uitbreiding bestaande werkingsgebieden boven nieuwe initiatieven?  

- Hoe krijgt het IROJ de lokale dynamieken met relevante actoren in beeld? Het IROJ OVL kiest er voor 

om niet enkel de zorgraden te beluisteren maar ook de ruimere jeugdhulpactoren via de voorzitters 

van de lokale netwerkstuurgroepen IJH. Op deze manier betrekt het IROJ 3 cruciale partners en 

houdt men ook expliciet rekening met lokale dynamieken. Het mandaat van dit eerste 

overleg/bevraging is input geven aan het IROJ. 

- De financiële impact voor andere samenwerkingsverbanden buiten OVL is groot. In OVL is het vooral 

het samenwerkingsverband Meetjesland dat fors moet inleveren (ongeveer 5vte?).  

- De IROJ leden vinden het vreemd dat een aantal accenten uit de eerste oproep geminimaliseerd 

worden (geen verhaal van de Brede Instap meer, de rol van intersectoraal werken, bepaalde 

structuren van de Jeugdhulp zitten hier niet in vervat,..) ondanks de aanbevelingen die 

geformuleerd werden. Het vermoeden wordt geuit dat deze oproep sterk gericht is op het voorveld. 

- Er staan ook expliciete verwachtingen mbt organisatie van het samenwerkingsverband in. In Waas 

en Dender wilde men heel dicht bij de RTH spelers blijven om zo krachtgericht te werken. In deze 

omzendbrief wordt het accent gelegd op een  intersectoraal team.  

Bert bevraagt op het voorzittersoverleg Erwin/David DB: Stel dat het IROJ OVL uitkomt op 
bestaande samenwerkingsverband/werkingsgebieden. Betekent dit de facto dat anderen 
geen kans makken omwille van de chronologie van indienen?  

Het IROJ beslist om input te bevragen bij relevante Oost-Vlaamse actoren betrokken op 
1g1p. Ze doet dit tijdens een IROJ wg planning en advisering op 30/06/2020 13h-15h met: 

1. De 3 kernpartners van de huidige samenwerkingsverbanden 
2. De 3 voorzitteers van de regionale netwerkstuurgroepen IJH 
3. Nieuwe spelers (oproep wordt verspreid via de IROJ nieuwsbrief en via de voorzitters 

van de regionale netwerk stuurgroepen),  
4. De voorzitters van de Oost-Vlaamse zorgraden  

Aansluitend aan dit overleg zal een IROJ WG Planning en advisering plaats vinden om een 
voorstel uit te werken (15h-17h). Het IROJ beslist op 10/07 definitief tijdens een extra 
online algemene vergadering (9h-10h30). 

Ondanks de coronamaatregel vindt men het belangrijk om elkaar tijdens dit eerste overleg 
face to face te ontmoeten. Het overleg zal, met dank aan Christa, doorgaan in de 
conferentiezaal, MFC Sint-Gregorius, Jules Destréelaan 67, Gentbrugge 

 

2.2 Advies crisismeldpunt/netwerkstuurgroep crisis OVL mbt extra middelen crisis (Gijs)  

 

Het Crisismeldpunt heeft deze oproep aangepakt in overleg met de voorzitter van de 

netwerkstuurgroep crisis. De netwerkstuurgroep verzamelde alle kandidaturen tijdens een online 

overleg. De focus lag op een algemene versterking van crisisbegeleiding die snel en breed inzetbaar is. 

Ondanks de zeer krappe timing waren toch partners bereid om in te spelen op de mogelijkheden. Op 

basis van de voorstellen en de situatieschets die vooraf werd opgemaakt, zijn de meeste kandidaturen 

gehonoreerd en was er een consensus tussen de aanbieders. Het voorstel namens het crisismeldpunt 

en de voorzitter van de netwerkstuurgroep is goedgekeurd door het Agentschap Opgroeien. Opgroeien 
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heeft er voor gekozen om bij deze oproep, gelet op de snelheid, niet de gewone procedures en 

structuren te volgen niettegenstaande het IROJ nochtans uitdrukkelijk een terugkoppeling had 

gevraagd voor de definitieve beslissing werd genomen. Het gaat om tijdelijke middelen vanaf juli 2020-

dec 2020. De opvolging van de effectieve inzet van deze tijdelijke uitbreiding zal gebeuren door de 

netwerkstuurgroep Crisis. Dit kan leiden tot een evaluatie in het najaar wat mogelijks de basis kan zijn 

voor voorstellen om deze middelen recurrent in te zetten (als dit mogelijk zou worden).  

De verhouding tss IROJ werkgroepen/netwerkstuurgroepen en het IROJ dient 
geconcretiseerd te worden in de overlegkaart. Het IROJ is een decretaal verankerd 
overlegorgaan dat werkgroepen kan oprichten om samenwerking en afstemming te 
bekomen. De voorzitter van de netwerkstuurgroep crisis neemt initiatief tot overleg.  

De Netwerkstuurgroep volgt de projecten verder op en zal eind december 2020, samen 
met het IROJ, mee helpen bekijken of deze projecten weerhouden worden om recurrent 
betoelaagd te worden. 

Er wordt melding gemaakt van het feit dat de plaatsen in het crisismeldpunt vol zitten. Er 
zijn nu meer aanmeldingen dan tijdens de coronacrisis ondermeer gezien het feit dat de 
jeugdhulpactoren terug meer in hun opdracht staan en de uitstroom uit de crisisbedden 
niet evident is. Verder op te volgen volgend IROJ. 

 

2.3 Lerend netwerk jeugdhulp-onderwijs 

 

Kort samengevat: 

Op 26/05/2020 werd een omzendbrief verspreid vanuit het Agentschap Opgroeien. Daarin staat dat er 

voor OVL middelen worden vrijgemaakt om een  0.5 VTE vrij te stellen om de link te maken tussen 

jeugdhulp en onderwijs, aanvullend bij de bestaande netwerken tegen schooluitval.  

De netwerken tegen schooluitval zijn een belangrijke partners in de regio en er dient uiteraard 

maximale afstemming te komen met deze werking. De netwerken tegen schooluitval vertrekken vanuit 

het ministerie van Onderwijs. Meer info over deze omzendbrief: https://IROJ.jeugdhulp.be/nieuws/het-

IROJ-oost-vlaanderen-organiseert-een-afstemmingsoverleg-mbt-de-oproep-lerend-netwerk  

 

Het IROJ organiseerde (zoals altijd bij nieuw uitbreidingsbeleid) een afstemmingsoverleg om alle 

(mogelijke) kandidaten te laten kennis maken met elkaar en afstemming te bekomen indien mogelijk.  

Vzw Stappen, 1van de 2 coördinatoren netwerken tegen schooluitval en vzw OTA sloten aan uit 

interesse en om samenwerkingsafspraken te maken omtrent dit thema. 

Vzw apart, Don Bosco en VCLB zullen mogelijks een aanvraag indienen. Er werd nog geen 
consensus gevonden maar nu mogelijke kandidaten kenbaar zijn, zullen zij onderling 
verder met elkaar afstemmen. Er werd afgesproken dat een latere stuurgroep omtrent het 
op te richten lerend netwerk minimaal zou bestaan uit de partners die aanwezig waren op 
het afstemmingsoverleg. Op deze manier capteert een toekomstige stuurgroep direct alle 
geïnteresseerde jeugdhulppartners uit OVL die betrokken zijn op dit thema.  

De melding wordt gemaakt van een mogelijke nieuwe oproep Jeugdhulp-hoger onderwijs. Daarnaast 

wordt de info gedeeld dat vzw Stappen bezig is met een innovatief project omtrent leerrecht 

(goedgekeurd door Opgroeien). Deze toekomstige oproep en het innovatief project van Stappen zijn 

nieuwe info voor de IROJ leden. Daphne had vzw Stappen reeds gevraagd een toelichting te komen 

geven op het IROJ van oktober (na voorstelling op het RAO). Het IROJ uit zijn frustratie over het feit dat 

ze steeds opnieuw tijd moeten steken in het verzamelen /achterna hollen van info. Het zicht krijgen op 

wat er allemaal beweegt neemt meer tijd in beslag dan het effectief kunnen werken aan 

https://iroj.jeugdhulp.be/nieuws/het-iroj-oost-vlaanderen-organiseert-een-afstemmingsoverleg-mbt-de-oproep-lerend-netwerk
https://iroj.jeugdhulp.be/nieuws/het-iroj-oost-vlaanderen-organiseert-een-afstemmingsoverleg-mbt-de-oproep-lerend-netwerk
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beleidsvoorbereidend werk. Tegelijk leest men in de evaluatie vh decreet IJH dat het IROJ en haar 

werking  als een meerwaarde worden omschreven.  

In het IROJ heerst een gentlemensagreement dat nieuwe initiatieven door de sectoren 
en/of door de Vlaamse administratie worden gedeeld op het IROJ. Aan elk lid wordt  
gevraagd nieuwe initiatieven en wendingen spontaan kenbaar te maken aan het IROJ 
(zonder dat men hierom moet vragen). Deze frustratie wordt door Bert (voorzitter) 
meegenomen op het komende voorzittersoverleg dd 25/06/2020. 

 

3. OVERLEGKAART IROJ OVL 
 

3.1 samenwerking 

Het IROJ OVL koos enige tijd geleden om actie te ondernemen mbt het efficiënter en effectiever 

intersectoraal overleg in de regio. Hiervoor werd een proces gelopen met Pronet. Bij de aanbevelingen stond 

uitdrukkelijk dat er meer afstemming en duidelijkheid diende te komen tussen de vele overlegorganen en dat 

het IROJ hierin een duidelijke positie kan/mag innemen.  

Het IROJ OVL heeft grotendeels de overlegkaart ingevuld, doch de verhouding tss de werkgroepen het IROJ 

blijven nog onduidelijk. Graag verwijzen we naar het organogram dat wordt verspreid in de starterskit voor 

nieuwe IROJ leden en terug te vinden is op documenten/starterskit  

 

Bespreking: 

Het is belangrijk om bij de opstart van een IROJ wg duidelijk de finaliteit te benoemen. Bijkomend zijn er 

structurele en tijdelijke IROJ werkgroepen. Voor sommigen is er meer duidelijkheid nodig. Het kan zinvol zijn 

om vanuit het IROJ een kader te ontwikkelen waarin wordt opgenomen of een 

‘werkgroep/netwerkstuurgroep’ beslissingsrecht en/of adviseringsrecht heeft. Deze finaliteit dient duidelijk 

bepaald te worden bij de opstart van een nieuwe werkgroep. Vanuit Radar werd meegegeven dat de 

procesgroepen geen beslissingen nemen zonder goedkeuring van het netwerkcomité (wel andere 

onderliggende structuur). 

 

Het IROJ wil uiteraard dat zaken voorbereid worden in werkgroepen en dat info zo van onderuit kan komen. 

Daarnaast heeft het IROJ als doel om duidelijke afspraken te maken rond thema’s en deze dan ook te 

bewaken. Een goeie dialoog met de bestaande voorzitters is belangrijk om knopen door te hakken 

De voorzitter stelt dan ook voor om alle voorzitters eens samen te brengen om dit uit te klaren. De 

cliëntvertegenwoordigers kunnen uiteraard niet op elke werkgroep altijd aanwezig zijn. Zij vragen dan ook 

om op dit overleg ook na te denken over hoe men de cliëntvertegenwoordigers/hun aandachtspunten beter 

kan betrekken (verhogen van de alertheid hieromtrent). 

Het IROJ doet een oproep aan alle IROJ wg/netwerkstuurgroepen om de overlegkaart 

tegen eind september 2020 te agenderen op een vergadering en in consensus met de 
leden vg werkgroep in te vullen en door te sturen naar Daphne.  Obv hiervan zal in oktober 
2020 een overleg gepland worden tussen de IROJ voorzitter, de IROJ beleidsondersteuner 
en de voorzitters van de IROJ werkgroepen/netwerkstuurgroepen. Vanuit Radar zal Toon 
ook uitgenodigd worden om een insteek te doen omtrent de structuur van radar. 

Intussen vragen de cliëntvertegenwoordigers om hen op te nemen in de mailinglijsten van 
alle IROJ werkgroepen/netwerkstuurgroepen en extra aandacht te hebben voor de 
communicatie die vertrekt vanuit het IROJ/IROJ werkgroepen/netwerkstuurgroepen. IROJ 
is het enige decretaal verankerde overlegorgaan opgericht door Vlaanderen. Werkgroepen 
ontstaan id schoot van het IROJ.  

https://iroj.jeugdhulp.be/documenten/starterskit-iroj-ovl
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Aan de subregionale netwerkstuurgroepen wordt gevraagd de overlegkaart ook zelf in te 
vullen en door te sturen naar Daphne die dit op de website plaatst bij het organogram. 
Daarnaast vraagt het IROJ om intersectorale structurele beleidsoverleggen op te lijsten per 
subregio en de voorzitters daarvan aan te schrijven en te vragen de overlegkaart ook in te 
vullen ifv afstemming/samenwerking in de subregio. Hiermee stimuleert het IROJ 
samenwerking en afstemming. 

3.2 Communicatie 

 Vanuit de subregionale netwerkstuurgroepen IJH blijven signalen komen dat IROJ info niet voldoende 

doorstroomt. Een website met nieuwsbrief kan dit uiteraard niet alleen ondervangen. Elk IROJ lid zit in het 

IROJ als afgevaardigde voor een sector (1 per koepel). Deze IROJ leden geven info door aan hun achterban en 

spreken samen af hoe en wie dit zal agenderen op de sectorale overleggen. Deze infodoorstroming dient 

goed voorbereid te worden door na te gaan welke agendapunten men wil bevragen bij de achterban en hoe. 

De verantwoordelijkheid mbt het intersectoraal werken/infodoorstroming is een verhaal waar samen 

stappen worden gezet (ligt niet enkel bij de IROJ voorzitter/Vlaams Afgevaardigde). Er wordt een actieve 

inzet verwacht van elk IROJ lid. Elke sector stelt deze afgevaardigde dan ook deels vrij om deze taken te 

kunnen opnemen. Dit gebeurt intussen meer en meer waarvoor dank!  

4. OPVOLGING KWE’S 
Dit agenda wordt verzet naar het IROJ van september. Wat is de rol van het IROJ bij dit uitbreidingsbeleid? 

Wat zijn de ervaringen tot op heden? Waar willen we als jeugdhulp op bijsturen ifv de geformuleerde IROJ 

adviezen? 

5. TERUKOPPELING WERKGROEPEN 

5.1 IROJ werkgroep JOVO 

Tijdens het IROJ van 13 december 2019 werd toelichting gegeven bij het Europees project ‘Mind 

the gap’ dat werd voorbereid. Het betreft een opvolger van “A Way Home”, een project gericht op 

het voorkomen van dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen. Aan het IROJ was gevraagd om één 

of twee subregio’s aan te duiden die bij het nieuwe project zouden worden betrokken. De 

werkgroep Jongvolwassenen buigt zich hierover. Het oorspronkelijk idee was om gans OVL mee te 

nemen in dit verhaal. Dit lijkt bij nader inzien niet haalbaar.  

5.2 IROJ werkgroep participatie (Karin):  

• De grabbelbox zal uitgerold worden in OVL (ontstaan in WVL). De geplande subregionale 

lanceermoment zijn uitgesteld naar 2021 (ism de subregionale netwerkstuurgroepen). 

Radar maakt hiervoor 1500 euro vrij. Daarnaast wordt een kleine bijdrage van 10 euro 

gevraagd aan elke deelnemer. ‘t Zitemzo gaat een rekening openen om inschrijvingsgelden 

te verzamelen en fungeert hierbij dan als penhouder.  

Het IROJ is akkoord met het opzet van de lanceermomenten en het oprichten van een 
penhouderschap voor deze inkomsten. 

• Het onderzoek rond toegankelijkheid is afgerond ( pp en voorstellen in bijlage). Mogelijke 

voorstellen werden toegelicht. Mogelijks kunnen deze voorstellen meegenomen worden in 

de nieuwe IROJ werkgroep getrapte jeugdhulp.  

De cliëntvertegenwoordigers vragen deze aanbevelingen mee te nemen naar de 
verschillende achterbannen en ook te agenderen op alle IROJ werkgroepen. De IROJ wg 
getrapte jeugdhulp bekijkt op haar eerste bijeenkomst of de kern van haar opdracht van 
aansluit bij deze vraag. Op te volgen. 



VERSLAG IROJ OVL pagina 7 van 8 
 

 

6. VARIA 
6.1 gespecialiseerde begeleiding van seksueel grensoverschrijdend gedrag voor 

minderjarigen in O-VL (Tim) 
Vanuit de VAPH sector (bevestigd door VK) komt de bedenking omtrent de grote instroom van jongeren 

met uitgesproken seksuele problematiek. Men gaat zoals steeds op zoek naar samenwerkingspartners. 

Tot voor kort kon men vanuit OVL terecht bij Exit (WVL) en Iter (Vl Brabant)) 

Exit laat weten dat ze gefinancierd worden door WVL middelen en dat de afstand tot OVL beperkend 

werkt in de dossiers. Een korte zoektocht op de SOKA leert dat er weinig alternatieve 

samenwerkingspartners zijn in OVL. Amfora en Obra Baken hebben een aanbod doch zouden zich 

voornamelijk richten tot JOVO. Daarnaast komt de opmerking dat er voor mof dossiers gespecialiseerde 

hulpverlening bestaat maar dat er ook heel wat jongeren zijn die nog geen feiten gepleegd hebben 

maar wel kampen met problematisch seksueel overschrijdend gedrag  

CAW bevestigt dat het vrijwillige aanbod voor Minderjarigen op heden beperkt is. Mogelijks vallen 

hieromtrent op korte termijn beleidsbeslissingen (hulpverlening aan plegers). Vanuit BJB komt de 

opmerking dat de context in deze dossiers zeker dient betrokken te worden.  

Het IROJ zal deze vaststelling (lacune in regionaal aanbod) meenemen ter attentie van de 
Vlaamse administratie (voorzittersoverleg) en zal bevragen of men hier rekening mee kan 
houden bij uitstippelen van toekomstig beleid 

Het CAW engageert zich om een overzicht op te maken van het huidige aanbod, ter 
ondersteuning voor de IROJ leden en hun achterban.  

 

7.1 Extra plaatsen Kortverblijf GI: 
 

Dit agendapunt wordt verplaatst naar een volgende vergadering. Meer info: 

http://www.wouterbeke.be/nieuws/vlaamse-regering-zorgt-voor-extra-capaciteit-in-

gemeenschapsinstellingen/ 

 

7.2 evaluatie decreet 

https://www.jeugdhulp.be/actua/nieuwsberichten/voorstelling-evaluatierapport-decreet-

integrale-jeugdhulp 

belangrijke quote: “Om af te sluiten richtte het decreet de IROJ’s op die de uitvoering van de 

doelstellingen moeten aansturen en organiseert daartoe overleg en samenwerking tussen de 

jeugdhulpaanbieders. De invloed van de IROJ op het verwezenlijken van de doelstellingen blijkt uit 

de vormingen, de werven, kennisdeling/werkgroepen en netwerken, dit alles werkt door tot in de 

dagelijkse praktijk. Een bijkomend voordeel van IROJ is dat door de cliëntvertegenwoordiging hierin 

participatie meer naar de voorgrond wordt gebracht.” 

 

7.3 budgetvraag 

Vanuit Samen 1 plan Gent werd een budgetvraag gesteld (zie doorgestuurde IROJ fiche).  

Bespreking: 

http://www.wouterbeke.be/nieuws/vlaamse-regering-zorgt-voor-extra-capaciteit-in-gemeenschapsinstellingen/
http://www.wouterbeke.be/nieuws/vlaamse-regering-zorgt-voor-extra-capaciteit-in-gemeenschapsinstellingen/
https://www.jeugdhulp.be/actua/nieuwsberichten/voorstelling-evaluatierapport-decreet-integrale-jeugdhulp
https://www.jeugdhulp.be/actua/nieuwsberichten/voorstelling-evaluatierapport-decreet-integrale-jeugdhulp
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Er zit veel verschil op de trajecten Brede Instap inzake vraagverheldering. Vanuit Gent liep er reeds 

een traject hieromtrent. ADHV webinars wil men medewerkers BI mee nemen in het bespreekbaar 

maken van bepaalde thema’s (participatief werken, verantwoordelijk maken,..). 

Dit aanbod sluit aan bij de noden van de Brede Instappartners om meer oplossingsgericht te 

denken. 

DOP OVL heeft het traject getrokken rond vermaatschappelijking van de zorg en mist in deze 

aanvraag de link naar de IROJ visietekst. Komt deze budgetvraag overeen met de doelstellingen van 

het IROJ? Is dit afgestemd met de andere projecten/provinciale wg werf 1? Het Feit dat de 

aanvraag komt uit 1van de regio’s is zeker geen tegenindicatie. Vanuit IROJ WG JOVO werd heel 

duidelijk gezegd dat de connectie moet worden gelegd met visietekst van de IROJ wg 

vermaatschappelijking. Het IROJ trekt graag deze lijn door naar alle acties. 

Het IROJ uit zijn bewondering voor dit mooi en nobel initiatief, ontstaan vanuit een 
lokaliteit.  Niettegenstaande meent het IROJ dat de voorwaarden voor aanspraak te maken 
op IROJ budget niet zijn vervuld. Het IROJ verwacht dat de aanvragers connectie maken 
met de inhoud van de visietekst vermaatschappelijking (verbreding). Een nieuwe aanvraag 
kan dan ingediend worden. Daphne contacteert de aanvragers met deze IROJ boodschap. 

 

Agenda volgende IROJ vergadering:  

• terugkoppeling voorzittersoverleg dd 25/06/2020 

• extra plaatsen GI 

• nota verblijf na corona 

• opstart wg getrapte jeugdhulp 

• opvolging KWE’s 

• Jaarverslag:  dringende vragen? Prioritering? Wachtbeheer? Wat springt er uit voor 

OVL? Evolutie ter attentie van vorig jaar? Doelgroep ass 

• Evaluatie decreet IJH 

 
 
 

 

 


