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VERWELKOMING
De voorzitter verwelkomt iedereen op het online overleg en de verontschuldigen worden
overlopen. Er wordt melding gemaakt van het feit dat Christa Heyse niet meer tewerkgesteld zal
zijn bij MFC St Gregorius. Het IROJ OVL betreurt deze wending en wil haar langs deze weg
bedanken voor haar constructieve inzet op het IROJ OVL/wg planning en advisering. We wensen
haar uiteraard veel succes bij haar toekomstige uitdagingen.
Daphne stuurt een mailtje naar Ward Van Hoorde (Oost-Vlaams sectoraal overleg VAPH) en haar
IROJ plaatsvervanger met de vraag hoe de vertegenwoordiging van het VAPH verder vorm zal
krijgen.

1. GEBIEDSAFBAKENING NIEUWE
SAMENWERKINGSVERBANDEN 1G1P
Terugkopppeling vh afstemmingsoverleg + bespreking voorstel advies IROJ wg plannng en
advisering:
• Er zijn 12 ELZ OVL. Op heden zijn er in OVL 3 bestaande swv 1g1p actief.
• Op 30/06 vond een IROJ afstemmingsoverleg plaats met voorzitters van de zorgraden uit de
ELZ, de kernpartners vd huidige en nieuwe samenwerkingsverbanden, de 3 voorzitters van
de regionale netwerkstuurgroepen IJH en de IROJ leden wg planning en advisering. Het
overleg bestond uit 2 delen:
- 1ste deel: iedereen kan Ideeën en plannen kenbaar maken. Voor- en tegenargumenten
worden gezamenlijk besproken.
- 2de deel: de IROJ leden vd IROJ wg planning en advisering formuleren een voorstel van
advies voor het IROJ OVL. Dit voorstel werd aan de IROJ leden bezorgd vóór de IROJ
vergadering.
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• Gesprek en uitwisseling verliepen harmonieus. Ook de voorstellen die op tafel gelegd
werden zijn afgestemd, doorsproken en vormen 1 geheel.
• ELZ Scheldekracht vroeg nog extra tijd om gesprekken met swv Samen 1 plan Gent te
verfijnen en kreeg uitstel tot 08/07. Zij lieten het volgende weten:
"De zorgraad van Eerstelijnszone Scheldekracht vzw is enthousiast over deze oproep en de
uitrol binnen de gemeenten van haar werkingsgebied. De zorgraad geeft daarbij als
voorlopig advies, onder voorbehoud van een geïnformeerde bespreking binnen haar
overlegorgaan op een later tijdstip, dat een aansluiting bij Samen1Plan Gent verder bekeken
kan worden. We denken bv. aan een mogelijks scenario van 1 penhouder met 2
deelwerkingen met voldoende lokale regie. Het is daarbij van groot belang voor
Eerstelijnszone Scheldekracht dat er voldoende respect is voor de lokale dynamiek en een
middelen- en aanbodgarantie binnen alle 8 gemeenten van Scheldekracht. We willen –
samen met de partners en netwerken – werk maken van een doordacht plan, maar dat kan
niet binnen de opgelegde tijdsdruk.
• RTJ De Tafel wil haar werkingsgebied behouden. Gezien zij meer en meer connecties
ontwikkelen met ZOVL zien zij, en de partners in ZOVL, kansen om hun werkingsgebied uit
te breiden/te laten samenvallen.
• ZOVL behelst 4 ELZ en zien ook opportuniteiten om samen te gaan met RTJ De Tafel. Ze
opteren om te werken met teams naast een centrale aanpak/visie
• Krachtgericht Waas en Dender voerden gesprekken met nog niet aangesloten gemeentes
en kwamen tot een consensus om hun werkingsgebied te laten uitbreiden met de
gemeenten die nog niet aangesloten waren uit die regio. Er waren ook contacten met de
ELZ Scheldekracht doch de keuze ligt bij de ELZ.
IROJ bespreking
• Het IROJ deelt de bezorgdheid van ELZ Scheldekracht. De aard van een grootstad tegenover
de lokale organisatie van de gemeenten uit ELZ Scheldekracht vergt een andere aanpak.
Een regionale focus zal belangrijk zijn om de partners naar waarde te schatten
• De IROJ wg planning en advisering besprak de voorstellen in een apart overleg (deel 2).
Men was blij vast te stellen dat er een harmonieus voorstel van onderuit groeide.
Daarnaast komt de opmerking dat er ook regionale zorgzones. De voorgestelde indeling die
van onderuit groeide matcht niet met de indeling van de regionale zorgzones. De meningen
van sommige IROJ leden verschilden hieromtrent, maar er werd uiteindelijk voorrang
gegeven aan de lokale dynamiek.
• Zie verdere aanvullingen ih IROJ advies
Het IROJ formuleert een definitief advies (zie bijlage)

2. NIEUWE OPROEP SOS
Op 02/07/2020 werd een nieuwe oproep gelanceerd (zie bijlage-staat op IROJ website)
Naar goede gewoonte organiseert het IROJ OVL steeds een afstemmingsoverleg om zicht te krijgen
op de kandidaat indieners, hen maximaal te laten afstemmen met elkaar en input van relevante
IROJ actoren reeds mee te nemen in de aanvraagdossiers. Het kader van de
afstemmingsoverleggen staat op de IROJ website.
OSD/VK/ BJB/CKG en pleegzorg zullen als relevante IROJ partners aansluiten bij dit overleg.
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Het afstemmingsoverleg zal doorgaan op woensdag 22/07/2020 om 14h30 (vac Gent).
Daphne verstuurt een mailtje naar alle IROJ leden en vervangende IROJ leden. Graag
verspreiden naar jullie achterban ifv brede bekendmaking.

3. NIEUWSBRIEF JEUGDHULP: AANKONDIGING REGIONALE
UITWISSELINGSMOMENTEN ROND ‘VERBLIJF NA CORONA’.
In de nieuwsbrief jeugdhulp staat te lezen:
De coronacijfers evolueren positief waardoor we de afgelopen crisisperiode stilaan achter ons
kunnen laten. We willen samen stilstaan bij wat we uit de crisis kunnen leren, en ook
vooruitkijken naar wat ‘het nieuwe normaal’ voor de jeugdhulp kan zijn. Daarom
organiseren Opgroeien, het VAPH en de IROJ’s in september en oktober
regionale bijeenkomsten rond deze thema’s. Het thema ‘verblijf na Corona’, waar Opgroeien
eerder al over communiceerde, krijgt alvast een plek in het programma, maar er komen ook
andere thema’s aan bod. Meer informatie volgt via deze nieuwsbrief en het IROJ van jouw
regio.
De IROJ’s hadden aangegeven dat er best verbreding kon zijn van de fase 2 (beleidsaanbevelingen).
Vlaanderen reageert hierop door regionale uitwisselingsmomenten te organiseren. Dit wordt
verder voorbereid ism ACT /OSD en IROJ (Daphne).
Hoe verhoudt onze prille wg getrapte jeugdhulp zich hiertegenover? Deze IROJ wg kwam normaal
gezien eind augustus samen (doodle loopt nog).
In de ELZ Gent bracht men ook reeds residentiële voorzieningen opgroeien/vaph samen om te
bekijken welke schakelmomenten er belangrijk zullen worden in de toekomst, als ook welke
aansturing rond draaiboeken er nodig zullen zijn.
Het IROJ meent dat de IROJ WG getrapte jeugdhulp verder kan samenkomen en in oktober
kan bekeken worden hoe deze werkgroep zich verhoudt tot de regionale
uitwisselingsmomenten.

Agenda volgende IROJ vergadering:
•
•
•
•
•

terugkoppeling voorzittersoverleg dd 25/06/2020
extra plaatsen GI
nota verblijf na corona-regionale uitwisselingsmomenten-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
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