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VERSLAG IROJ OVL 
Datum: 9/10/2020 

Locatie:  Online via teams 

Refertenummers: Noteer refertenummer(s) 

Aanwezig: zie aanwezigheidslijst via teams 

Verontschuldigd: Krista De Vos;  Dirk Aelbrecht; Karen Godfrin.  

Voorzitter:   Bert Vanacker 

Verslaggever: Daphne Sasanguie 

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

VERWELKOMING  

De voorzitter verwelkomt iedereen op het online overleg en de verontschuldigen worden 

overlopen. Christa Heyse wordt definitief vervangen door Dirk Remy (algemeen directeur Heilig 

Hart) en Vera Van Heule zal vanaf heden ook definitief het clb (interstedelijk/GO) 

vertegenwoordigen. Beide nieuwe leden stellen zich voor aan de groep. Ze bekijken nog met hun 

koepel wie ze als plaatsvervanger aanduiden (zelfde vraag voor CAR!). Daphne stuurde hen alvast 

een verwelkomingsmail met alle relevante IROJ informatie. Ze plant bij elke nieuw IROJ lid ook een 

persoonlijk gesprek in zijn/haar dienst of voorziening.  

 

1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VERSLAG 

De IROJ verslagen van 19/06/2020 en 10/07/2020 worden goedgekeurd zonder opmerkingen. 

Op te volgen zaken: 

• Rol en verhouding 1g1p-IROJ 

Vlaanderen besliste intussen dat er in OVL 3 samenwerkingsverbanden 1g1p actief zullen zijn, nl: 

o Werkgebied 1: ELZ’s Gent en Scheldekracht 

o Werkgebied 2: ELZ’s Noord-Oost-Waasland, Zuid-West-Waasland en Dender 

o Werkgebied 3: ELZ’s Oost-Meetjesland, West-Meetjesland, Schelde en Leie, 

Dender-Zuid, Panacea, Regio Aalst en Vlaamse Ardennen 

 

Het IROJ (inclusief de cliëntvertegenwoordigers) geeft aan deze samenwerkingsverbanden (swv) van 

dichtbij te willen opvolgen. De Vlaamse aansturing van de swv ligt sinds kort bij het agentschap 

opgroeien en niet meer bij het departement. Het agentschap opgroeien verfijnt op heden de rol van 

de IROJ’s mbt de samenwerkingsverbanden.  

Het IROJ neemt in haar overlegkaart volgende formulering op: Naast geïnformeerd worden 
over belangrijke evoluties, wil het IROJ een helikoptervisie behouden over de evoluties 
binnen het jeugdhulplandschap en dus ook over de samenwerkingsverbanden 1g1p. Het 

1/sector ok 

2 cliëntsv. ok 

2de 

vergadering 

/ 
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IROJ faciliteert afstemming tussen de swv waar wenselijk (met oog voor regionale 
evoluties) en engageert zich om ondergesneeuwde agendapunten gezamenlijk te 
bespreken. Daphne initieert dit overleg en nodigt hiervoor op geregelde tijdstippen de 
kernpartners uit.  Eerstvolgend overleggen staan gepland op 16 oktober 2020 en 
11/12/2020. 

• Oproep mobiele aanbod gericht op het creëren van veiligheid in de eigen context bij dreigende 

uithuisplaatsing SOFS (Isabelle). Meer info https://IROJ.jeugdhulp.be/nieuws/IROJ-ovl-

afstemmingoverleg-22072020-mbt-de-oproep-mobiele-aanbod-gericht-op-het-creeren-van  

Er vond een Oost-Vlaams afstemmingsoverleg plaats op 22 juli 2020. Zoals we gewoon zijn in OVL 

maakten alle geïnteresseerde kandidaten uit OVL zich daar kenbaar en werd afstemming gezocht. Er 

werden echter geen afspraken gemaakt omtrent al dan niet indienen van dossiers. Voor OVL zijn er 

slechts 2 keer 6 modules te verdelen. CKG Sloeberhof, Amon/Jeugdzorg, De Cocon, De Twijg, Lia, 

Martens Sotteau, St Jan baptist dienden uiteindelijk nadien een aanvraag in en brachten het IROJ op 

de hoogte. Op 16/10 beslist de Vlaamse overheid. Er wordt hiervoor geen IROJ advies gevraagd. 

Vanuit OSD geeft men aan dat men de dynamiek die bij alle voorzieningen leeft om aan de slag te 

gaan rond sos (werken aan veiligheid) wil behouden. Deze dynamiek maakt dat alle kandidaten 

reeds winnaars zijn! Graag opvolgen op een volgend IROJ. 

 

• Oost-Vlaams overleg gespecialiseerde begeleiding van minderjarigen met seksueel 
grensoverschrijdend gedrag (Tim) 

Nav een signaal uit MPI Wagenschot omtrent het weggevallen aanbod van EXIT en ITER voor 

jongeren uit OVL, werd op vraag van het IROJ initiatief genomen om relevante partners omtrent dit 

thema samen te brengen. Dit eerste overleg staat gepland op 15/10/2020 om 13h30 en zal online 

plaatsvinden. 

Vanuit het IROJ nemen volgende personen deel: Stefaan (BJB) en Tim (VAPH) en mogelijks 
jeugdrechter mevr De Deken. Amfora sluit aan voor de ggz sector. Vanuit Radar worden er 
vorming sessies georganiseerd (competentieversterking). Graag terugkoppeling volgend 
IROJ. 

• De cliëntvertegenwoordigers vragen om op de volgende IROJ vergadering stil te staan bij 

participatief werken. Deze vraag werd reeds in het verleden gesteld, doch omwille van boordevolle 

agenda’s werd dit nog niet geagendeerd.  

Het IROJ gaat akkoord en plant dit in op het komende IROJ overleg van november. De 
cliëntvertegenwoordigers zullen een mail versturen met de nodige info ter voorbereiding 
(wordt opgenomen id mailing met dit verslag). 

2. IROJ BUDGET 2020 

Door corona werden een aantal IROJ acties uitgesteld. Daphne roept alle partners op om haar te 

betrekken bij de verdere uitwerking van de IROJ acties en een laatste stavaza door te geven (via 

mail ontving ze niet alle info vóór de vergadering).  Het huidige IROJ budget wordt geprojecteerd.  

Budgetvraag van participatie (initieel vanuit OTA): uitbreiding grabbelbox met vraagjes rond 

cultuursensitief werken (2860 euro voor OVL + 300 euro voor WVL). OVL nam het concept van de 

grabbelbox over van WVL en zou dus op heden daarvoor iets terug doen. De grabbelbox werd 

reeds betaald met participatiebudget ( 3467 euro). Voor de uitbreiding (ook voor WVL) vraagt men 

nu IROJ budget. 

https://iroj.jeugdhulp.be/nieuws/iroj-ovl-afstemmingoverleg-22072020-mbt-de-oproep-mobiele-aanbod-gericht-op-het-creeren-van
https://iroj.jeugdhulp.be/nieuws/iroj-ovl-afstemmingoverleg-22072020-mbt-de-oproep-mobiele-aanbod-gericht-op-het-creeren-van
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Het IROJ gaat akkoord met voorgestelde budgetvraag. Graag zo snel mogelijk offertes 
indienen. 

De IROJ WG JOVO geeft aan alle vastgelegde budgetten te zullen benutten gezien de acties 
online zullen plaats vinden. De WG JOKI stuurt een update door naar Daphne. 

Budget vraag van samen 1 plan Gent (2400 euro): Er vond na de vorige opmerking vanuit DOP een 

overleg plaats tussen DOP en Samen 1 plan Gent. DOP laat weten dat ze graag hadden gezien dat 

er nog meer connectie wordt gemaakt met de visietekst vermaatschappelijking van de zorg. 

Krachtgericht werken is volgens hen niet enkel oplossingsgericht werken. Het gaat over een 

veranderende mindset waarbij men inzet op krachtgericht werken en versterken. De kracht zit hem 

ook in de juiste vragen stellen om het ganse systeem en de dynamieken in kaart te brengen.  

Het vormingstraject van samen 1 plan Gent voorziet 3 webinars in 2020-2021 voor 

geïnteresseerden (oorspronkelijk enkel voor Gent -Schedelkracht) en zal hiervoor samen werken 

met het oplossingsgericht centrum (meer info in IROJ fiche die werd doorgestuurd). Dit aanbod is 

een eerste stap mbt de implementatie vd IROJ visietekst BI/gedeeld referentiekader en 

vermaatschappelijking vd zorg (zie punt 3). De cliëntvertegenwoordigers vragen afstemming rond 

de inspirerende vragen mbt het cliëntperspectief. 

Het IROJ gaat akkoord met deze budgetvraag van 2400 euro. Zoals bij elke IROJ actie is het 
belangrijk om id communicatie het IROJ OVL te vernoemen en op te nemen bij drukwerk. 
Graag zo snel mogelijk offertes indienen ifv vastlegging budget. De accenten van DOP en 
cliëntvertegenwoordigers (aanbevelingen 1g1p-zie bijlage) worden meegenomen.  

Budgetvraag werf 2: Zorggarantie Vlaams Brabant heeft een website ontwikkelt mbt werf 2 

https://zorggarantievlaamsbrabant.be/. Ze geven hun akkoord om deze inhoud als basis te gebruiken 

voor OVL. Het Oost-Vlaams zorggarantieteam wil dit graag uitrollen in OVL en vraagt het IROJ om dit mee te 

ondersteunen. De voorkeur gaat uit om een link te maken met de IROJ website.  

Het IROJ gaat akkoord bij de uitrol van een website met voorkeur gelinkt aan de IROJ 
website. Een klein werkgroepje wordt opgericht om dit verder te verfijnen. Sofie neemt 
hiervoor initiatief. IROJ werkgroepje: zelfde IROJ personen als voor provinciaal 
zorggarantie team.  

Mogelijks komt er nog een budgetvraag vanuit de IROJ wg vermaatschappelijking en vanuit ACT omtrent café 

Declaré waarbij men het gesprek wil aangaan met de jeugdhulpvoorzieningen omtrent het open declareren 

van open plaatsen. Hiervoor zou men willen werken met voorzitters van het cliëntoverleg en -bemiddelaars. 

overleg en bemiddelaars.  

Voor nog te verfijnen budgetvragen wordt gevraagd om een IROJ fiche in te vullen en deze 
tijdig (2 weken voor de IROJ vergadering) door te sturen naar Daphne. Op een volgend 
IROJ wordt een beslissing genomen mits correct overzicht van de huidige budgetvragen en 
of wijzigingen. Offertes kunnen ingediend worden tot 15/11/2020. 

3. VISETEKST BI 
Op vraag vd kernpartners 1g1p werd samen met de BI nagedacht over hoe er meer afstemming tss de BI  

partners kon komen (cfr IROJ sept 2019). De tijdelijke IROJ wg werf 1 ging ad slag en finaliseerde een 

visietekst. Na goedkeuring door het IROJ  wordt deze tekst besproken binnen de 3 sectoren (zelfevaluatie). 

Groeimogelijkheden en het plan er naar toe worden in kaart gebracht tegen maart 2021. De Kernpartners 

1g1p zullen de 3 sectoren van de Brede Instap mee ondersteunen in dit groeiverhaal.  

https://zorggarantievlaamsbrabant.be/
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Patrick licht de visietekst en gedeeld referentiekader toe adhv een pp (zie bijlage). Samengevat wil men als BI 

partners meer inzetten op het betrekken vh voorveld/basisvoorzieingen, meer proactief werken (initiatief 

nemen/outreachend werken ipv op vraag vd jongere), proberen bij vraagverheldering krachten, zorgen en 

wensen in kaart brengen (ifv continuïteit is deze indeling heel wenselijk/SOS), meer aandacht voor een 

warme manier van doorverwijzen/verbinden, cliënt in zijn kracht laten en respecteren wat hij/zij prioritair 

vinden en meer inzetten op werken met netwerken.  

De cliëntvertegenwoordigers hebben de visietekst grondig doorgenomen en verwijzen naar hun 

aanbevelingen rond toegankelijkheid van de jeugdhulp (https://iroj.jeugdhulp.be/documenten/visieteksten-

iroj-ovl-0 ) waarin tips staan om deze tekst te concretiseren. Ze vragen een concrete planning en timing van 

de acties die zullen genomen worden door de BI en 1g1p. Er wordt ook gevraagd om duidelijk het 

‘kindperspectief’ op te nemen id tekst ipv het ‘zeer jonge kind’. 

Veel positieve reacties van de IROJ leden op deze visietekst. Proficiat aan de leden van de 
tijdelijke IROJ wg werf 1 om actie te ondernemen om de neuzen in dezelfde richting te 
krijgen! De visietekst is geen vrijblijvende tekst maar een hefboom om verdere afstemming 
te bekomen. 

Het IROJ onderschrijft deze visietekst/gedeeld referentiekader en vraagt dit te agenderen 
op de sectorale overleggen van de BI partners ifv een zelfevaluatie.  Daarnaast nemen de 
kernpartners van 1g1p dit afstemmingsproces mee op. Obv de resultaten vd zelfevaluatie 
en het proces van de kernpartners 1g1 p (maart 2021) zal de tijdelijke wg werf 1 bekijken 
welke acties er provinciaal kunnen opgenomen worden. De BI partners engageren zich om 
deze tekst op de werkvloer te implementeren. Het vormingstraject van samen 1 plan Gent 
is hierbij een stap in de juiste richting.  

Visietekst werd opgenomen op de IROJ website: 
https://IROJ.jeugdhulp.be/documenten/visieteksten-IROJ-ovl-0  

 

4. TERUGKOPPELING WERF 2: 
Het Oost-Vlaams provinciaal zorggarantieteam kaart 3 signalen aan bij het IROJ OVL: 

- Een tekort aan plaatsen ouders en kind 

- Een tekort aan plaatsen voor ouders met psychiatrische problemen  

- Uitdrukkelijke vraag om 1 provinciaal overleg te organiseren rond kleine kinderen    

( -9mnd/ 3 jarigen) met duidelijke focus: IROJ forumgroep jonge kinderen laten 

samensmelten met de radar procesgroep infants. 

Daarnaast werden tijdens het laatste provinciaal zorggarantieteam kennis gemaakt met het 

KINGSS project (Bruno Van Opbergen heeft in overleg met het kabinet initiatief genomen om 

pilootprojecten op te starten in Gent en Leuven rond Roma gezinnen. Men wil gezinnen uit hun 

context halen en ggz in context inbrengen. Men richt zich vooral naar het Oost-Vlaams CIG (St 

Jan Baptist). 

De Vlaamse stuurgroep heeft op 30/09/2020 een aantal nieuwe zaken kenbaar gemaakt aan de 

coördinatoren werf 2 (zie pp in bijlage). Zo wil men obv evaluatie een versterkte doorstart 

zorggarantie maken:  

• De provinciale coördinatie opdrachten en de daarbij horende middelen worden eenmalig 

verlengd voor de periode van 1 januari 2021 tem 31 december 2021. 

• De rugzakmiddelen worden ten laatste op 1 januari 2022 vervangen door provinciale 

budgetten waarvan het voorstel van verdeling gebeurt op het niveau van de provinciale 

stuurgroep.  Het Agentschap Opgroeien beslist op basis van die voorstellen en staat in voor 

https://iroj.jeugdhulp.be/documenten/visieteksten-iroj-ovl-0
https://iroj.jeugdhulp.be/documenten/visieteksten-iroj-ovl-0
https://iroj.jeugdhulp.be/documenten/visieteksten-iroj-ovl-0
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uitbetaling en opvolging. De provinciale stuurgroep legt een voorstel van verdeling van dit 

budget vast d.m.v. schriftelijke engagementen met de betrokken aanbieders die met dit 

bedrag aantoonbaar aanbod kunnen inkopen voor het volledige jaar, en dit volgens een 

cofinancieringsprincipe. Een partner die aanspraak wil maken op een deel van het 

provinciaal budget dient m.a.w. tegelijk een fractie van zijn/haar regulier aanbod ter 

beschikking te stellen van zorggarantie 

• Een fractie van de provinciale budgetten kan in 2021 nog aangewend worden voor de functie 

van casus coördinatie. Vanaf 2022 wordt de casuscoördinatie verder opgenomen binnen 

een regulier kader (cf. infra). 

• De bestaande middelen in hoofde van de provinciale coördinatoren worden met 1 jaar 

verlengd. Voorwaarde: de provinciale coördinatoren engageren zich voor het waarmaken 

van de inhoudelijke verwachtingen (cf. infra) en leggen een plan voor dat aantoont hoe dit 

zal gebeuren en die de concrete inzet van de middelen beschrijft.  Het plan moet gedragen 

zijn door de provinciale stuurgroep.  

Kort samengevat: Aangepaste opdrachten van de provinciale coördinatoren in nauwe 

samenwerking met de betrokken actor(en) die de coördinatiefunctie zal/zullen overnemen, 

Sterkere profilering en betrokkenheid van diverse actoren binnen Opgroeien bv lokale 

teams k&g, Sterkere profilering en betrokkenheid van de private jeugdhulpaanbieders  

(ckg’s en voorzieningen opgroeien die aanbod hebben naar 0-2 jarigen explicitiet 

engagement), Specifieke verwachtingen ten aanzien van pleegzorg (ondermeer nagaan 

plaatsingen OVL in vgl met andere provincies), Specifieke verwachtingen ten aanzien van 

de crisismeldpunten (aanbod via cmp mag geen extra stap betekenen?) 

 

Het IROJ neemt kennis van deze nieuwe info en kijkt uit naar de flowchart die zal gedeeld 
worden waarop de samenwerking werf 2 duidelijk in kaart wordt gebracht. ACT geeft aan 
dat deze nieuwe intenties nog met enige voorzichtigheid dienen gelezen te worden.  De 
IROJ forumgroep JOKI is bezig met het invullen van de overlegkaart en buigt zich 
momenteel over een toekomstige werking (al dan niet samen met Radar).   

 

5. TERUGKOPPELING WERKGROEPEN 

5.1: lerend netwerk beveiligend verblijf: 

Er wordt momenteel nagedacht over een nieuwe benaming van de nieuwe units bv pleisterplekken. De 

visie omtrent deze units wordt verder Vlaams uitgewerkt waarbij de focus meer ligt op het creëren van 

een ‘veilige’ omgeving (focus weg vd infrastructurele,..). Het lerend netwerk van 20/10 omtrent 

onderwijs en dagbesteding wordt geannuleerd tot er meer duidelijkheid is omtrent type 5 onderwijs op 

Vlaams niveau.   

Cliëntvertegenwoordigers geven aan dat zij ook zullen aansluiten. Zij worden op heden in 
de mailinglijst betrokken via leen Poppe, Vlaamse beleidsondersteuner Participatie 
(departement). 

5.2 lerend netwerk delictgerichte contextbegeleiding 

De online infomomenten werden positief geëvalueerd doch de samenwerking met de jeugdrechters en 

parketmagistraten dient nog verfijnd te worden. Het lerend netwerk vraagt met aandrang op een 

vertegenwoordiging van de jeugdrechters en parketmagistraten in de lerende netwerken. Daphne 
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contacteert hen hiervoor persoonlijk. Er werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen SDJ 

en de voorzieningen DCB.  

Het lerend netwerk vraagt aanwezigheid van 1 jeugdrechter per gerechtelijk 
arrondissement en een afvaardiging van de parketmagistraten op het lerende netwerk dd 
27/11/2020 (nm). Daphne contacteert hen persoonlijk. 

5.3 Tijdelijke IROJ wg getrapte zorg:  

De aanbevelingen van de werkgroep (reeds doorgestuurd met de uitnodiging) worden overlopen. De 

cliëntvertegenwoordigers geven aan dat hun aanbevelingen rond toegankelijkheid van de jeugdhulp 

hierin werden opgenomen. Algemeen wordt gesteld dat de zwakke plekken van de jeugdhulpverlening 

werd blootgelegd door de coronacrisis (beperkte toegankelijkheid, verschillende omgang in subsidiar 

werken, gebrek aan alertheid, te weinig pro-actief werken, communicatie naar de eerste lijns diensten, 

,…). De vraag stelt zich nu waar deze zaken binnen het IROJ dienen opgenomen te worden. Er wordt 

ondermeer de suggestie gedaan naar de opmaak van een overzicht vd consultfuncties (radar is reeds 

daar mee bezig-opnemen op de iroj website?- vertalen naar allochtone doelgroep?). Als reactie op dit 

idee wordt meegegeven dat het info- en aanspreekpunt van act reeds over een overzicht beschikt doch 

dat er heel weinig infovragen kwamen tijdens de eerste corona periode. Is een overzicht wel het juiste 

antwoord? Is de info niet beschikbaar maar dient deze vertaald te worden naar de allochtone 

gemeenschappen?  

Daarnaast wordt in de aanbevelingen de aandacht gevestigd op het kortste parcours tussen een 

hulpvraag en een aanbod. Doch blijkbaar is er verschil in interpretatie wat het kortste parcours dan is 

(wat is subsidiariteit?). De Overkophuizen kenden een groot succes, binnen het clb zijn de brugfiguren 

actief ingezet geweest, de BI werd versterkt (1g1p), binnen RADAR werd meer ingezet op ELP,..… Het 

IROJ wil zich dan ook richten naar deze partners en vragen welke korte termijn antwoord zij hierop 

kunnen bieden en neemt zelf op korte termijn hieromtrent geen acties.  

Vraag ad jeugdhulpartners en ook de leden van de regionale netwerkoverleggen om good practices te 

delen, websites te vertalen vanuit de jongeren, communicatie naar eerstelijnsdiensten aan te passen, 

meer outreachend te werken, 8b’s toegankelijkheid eens onder de loep te nemen,…. Een warme 

oproep om casussen vast te houden, sensitief te werken en actief de stap te zetten naar de gezinnen, 

kinderen en jongeren gezien er nog veel te veel kwetsbare gezinnen onder de radar blijven tijdens deze 

epidemie. 

Het IROJ engageert zich om deze aanbevelingen mee te nemen bij de planning van 2021 en 
doet een oproep aan alle diensten om het principe van getrapte jeugdhulp/subsidiar 
werken mee te helpen uitdragen naar de basisvoorzieingen/voorveld/huisartsen. 

Het IROJ neemt op korte termijn zelf geen acties maar vraagt: 

- de jeugdhulpgebruikers zelf na te gaan waarom er onvoldoende geschakeld werd tijdens 
de coronacrisis 
- aan de kernpartners 1g1p om aan de slag te gaan met deze aanbevelingen ( (alert 
zijn/pro-actief handelen/subsidiar werken/…). Daphne neemt dit mee in het gesprek met 
de kernpartners. De IROJ leden betrokken op 1g1p nemen dit ook mee via hun contacten. 
- aan de regionale netwerkstuurgroepen IJH om deze aanbevelingen te agenderen 
- aan de regionale focusmomenten verblijf na corona om deze info mee te nemen 

De cliëntvertegenwoordigers zijn voorstander van een wg toegankelijkheid om deze 
vragen/acties op te volgen. Dit wordt momenteel niet weerhouden door de groep. Zij 
bekijken verder hoe dit best kan opgevolgd worden.  

Vanuit het regionaal netwerkoverleg Aalst-Oudenaarde kwam de vraag naar een kader 
rond online contacten (blended chat), grote zorg rond economische impact als diensten 
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sluiten, grote digitale kloof, (signaal naar lokale besturen?), inzetten op 
netwerkversterkend werken 

5.5 Oost-Vlaamse netwerkstuurgroep crisis 

De netwerkstuurgroep heeft een eerste ontwerp van overlegkaart opgemaakt. De netwerkstuurgroep 

ziet nog groeikansen in het betrekken van het cliëntperspectief en zoeken naar een betere 

samenwerking met de cliëntvertegenwoordigers.   

Er werd de voorbije periode ook hard gewerkt aan een update van de afsprakennota crisis en  komt er 

ook een addendum met concrete engagementen van de deelnemende organisaties. Opmerkingen op 

de afsprakennota kunnen doorgestuurd worden naar de voorzitter Gijs Mommerency.  

Obv een korte evaluatie van de voorbije coronaperiode worden draaiboeken beter uitwerken 

(kleurencodes), engageert de netwerkstuurgroep zich om toekomstige richtlijnen samen te 

interpreteren en afgestemd te communiceren naar het werkveld, blijft de boodschap dat het CMP vol 

zit en dat het principe van getrapte jeugdhulp echt wel bekendgemaakt dient te worden bij het 

voorveld/basisvoorzieingen, ook het belang van de diensten die toeleiden naar gespecialiseerde hulp 

wordt onderstreept. Er is ook hoop nu er een coronacommissaris is aangesteld.  

Op heden is er nog Vlaamse onduidelijkheid over de tijdelijke middelen (snelle inzetbare 

crisisbegeleiding) die recurrent zouden worden (mits IROJ advies).  Een kleine evaluatie leert dat er een 

grote vraag is naar crisisvragen rond autisme (werd ook aangehaald ook op het platform 

minderjarigen). Het belang van investeren in een netwerk rondom deze kinderen en jongeren en zo een 

deel van de crisisvragen te vermijden, wordt onderstreept. Het extra crisisaanbod vanuit Tanderuis 

omtrent deze doelgroep wordt dus als heel positief ervaren! 

 

Vraag aan de IROJ leden om de afsprakennota goed door te nemen aanvullingen door te 
mailen naar gijs.mommerency@uzgent.be voorzitter van de netwerkstuurgroep crisis. Een 
uitdrukkelijke vraag naar de cliëntvertegenwoordigers om aan te sluiten op de 
vergaderingen of te bekijken hoe een samenwerking kan verbeteren. Het belang van de 
diensten die toeleiden naar gespecialiseerde hulp wordt onderstreept en oproep om het 
principe van getrapte jeugdhulp/sunsidiar werken mee te helpen bekend maken bij het 
voorveld/basisdiensten.  

5.6 Jovo (Marc) 

Het IROJ heeft medewerking beloofd een Vlaams project Away home (opgroeien) en de concretisering 

hiervan wordt opgenomen door de wg jongvolwassenen. Via een online bevraging deze zomer heeft de 

wg jovo gepolst naar enthousiaste diensten en of organisaties uit OVL die aan de slag willen gaan rond 

het thema dak- en thuisloosheid. Obv de bevraging heeft de werkgroep half september 2020 beslist dat 

de regio Gent zal starten met een “coalition of the willing”. Daarnaast is de wg ook bezig met het 

concretiseren van de overlegkaart wil ze blijvend beleidsvoorbereidend werk verrichten en 

sectoroverschrijdend thema’s bespreken.  

 

5.7 Overleg voorzitters IROJ wg’en (Bert) 

Om afstemming te bekomen tussen de verschillende IROJ werkgroepen hebben Bert en Daphne alle 

IROJ voorzitters uitgenodigd om samen de ingevulde overlegkaarten te bespreken. Dit overleg staat 

gepland op 25/11/2020. Samen zal bekeken worden hoe deze werkgroepen zich verhouden tov het 

IROJ en waar er maximale afstemming kan plaatsvinden.  

Het IROJ gaat akkoord met deze bijeenkomst en vraagt alle voorzitters van een IROJ 
werkgroep de ingevulde overlegkaarten door te mailen naar Daphne en Bert tegen 18/11 
(een week voor het overleg). 

5.8 Wg cijfers (Bert) 

Nav de publicatie van het jaarrapport wordt de suggestie gedaan om de wg cijfers terug op te starten. 

Het voorbije werk van de wg cijfers kan opnieuw op de tafel komen en een samenvatting van de meest 

mailto:gijs.mommerency@uzgent.be
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opvallende trends uit het jaarverslag kan besproken worden. Deze info kan ervoor zorgen dat we vanuit 

het IROJ toekomstig uitbreidingsbeleid beter kunnen adviseren en het stoffeert ook de iroj 

werkgroepen.  De vraag wordt gesteld aan ACT of zij  hieromtrent een inbreng kunnen doen. 

 

Het IROJ start de werkgroep cijfers terug op. Daphne neemt hiervoor initiatief. Er wordt 
aan ACT gevraagd om een terugkoppeling van het jaarverslag hiervoor voor te bereiden.  

 

5 VARIA: 
5.1 Nieuwe oproep erkenning cliëntorganisaties/oprichting cliëntenforum (Karin) 

https://iroj.jeugdhulp.be/nieuws/rondzendbrief-erkenning-en-subsidiering-clientorganisaties-

jeugdhulpontwikkeling organisaties die een vraag naar subsidies subsidies hebben kunnen 

aanvraag indienen tot eind nov 2020. Deze oproep kadert ook in de voorbereiding van de 

opstart van een Vlaams Cliëntforum.  

 

5.2 Regionale uitwisselingsmomenten ‘VERBLIJF NA CORONA’ : Tijdens de lockdown zijn 

verschillende jongeren naar huis mogen/moeten gaan. Vanuit het agentschap Opgroeien werd 

tav de voorzieningen een bevraging verstuurd om te pijlen naar de ervaringen. Deze situaties 

werden op casusniveau bekeken door ACT/OSD (veiligheidsplanning).  Niet alle voorzieningen 

hebben echter gereageerd en de verschillende IROJ’s gaven aan dat bij het forumleren van 

aanbevelingen mbt toekomstig verblijfsaanbod de bredere jeugdhulphulpverlening betrokken 

dient te worden. Er worden online uitwisselingsmomenten georganiseerd om vanuit verschillende 

oogpunten situaties in de diepte te analyseren en zo gedragen aanbevelingen te formuleren.  

Warme oproep aan voorzieningen/ouders om zich in te schrijven : 
https://iroj.jeugdhulp.be/nieuws/verblijf-na-coronatijd-wat-hebben-we-uit-de-eerste-
golf-geleerd-uitnodiging-regionale  

Ckg’s geven aan dat er vanuit hun settings weinig kinderen en jongeren naar huis gingen en 
vragen voorzichtig te zijn met de geformuleerde aanbevelingen. Men geeft bv aan dat veel 
randvoorwaarden weg vielen zoals school en vrije tijdsaanbod waardoor de situaties thuis 
toch niet op eenzelfde manier ervaren werden.  

5.3 Een voorstel met IROJ data 2021 werd mee gestuurd met de uitnodiging. Dit voorstel wordt 

aanvaard. Daphne zend vergaderverzoekjes.  

 

5.4 De CAW’s lanceren een provinciale telling dak en thuisloosheid:  deze telling wordt vergeleken 

met een vogeltelling natuurpunt. Op 29/10 en 30/10 wordt stakeholders (ocmw’s, 

voorzieningen jeugdhulp en volwassenen, nmbs, zh, politie,… ) gevraagd om volgens een 

bepaalde methodiek ( KUL) de dak en thuislozen in hun organisatie te tellen. Eind feb 2021 

zullen deze resultaten samengevoegd worden in een rapport. Daphne verstuurde jullie 

hieromtrent eerder een mailtje. Mogelijks kunnen hier linken gelegd worden met werf 2 en 

IROJ wg Jongvolwassenen.  

 

5.5 Erwin bedankt de groep voor het gestuurde kaartje tijdens zijn afwezigheid omwille van ziekte. 

 

Mogelijke agenda volgend IROJ dd 13/11/2020 

• Opvolgen afspraken verslag 

https://iroj.jeugdhulp.be/nieuws/rondzendbrief-erkenning-en-subsidiering-clientorganisaties-jeugdhulpontwikkeling
https://iroj.jeugdhulp.be/nieuws/rondzendbrief-erkenning-en-subsidiering-clientorganisaties-jeugdhulpontwikkeling
https://iroj.jeugdhulp.be/nieuws/verblijf-na-coronatijd-wat-hebben-we-uit-de-eerste-golf-geleerd-uitnodiging-regionale
https://iroj.jeugdhulp.be/nieuws/verblijf-na-coronatijd-wat-hebben-we-uit-de-eerste-golf-geleerd-uitnodiging-regionale
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• Brochure sos kinderdorpen 

• Stavaza OVL kortverblijf GI 

• Opvolging lerende netwerk jeugdhulp-onderwijs en Jeugdhulp-Hoger Onderwijs 

• Opvolging/evaluatie GIO 

• Instrumenten rond Kinderrechten/ aanbevelingen/ontwikkeling vrijheidsbeperkende 

maatregelen en aanbevelingen (ACO) 

• Vraag vd cliëntvertegenwoordigers mbt participatie (voorbereidende mail wordt 

verstuurd) 

• Vraag Vlaanderen rond restbudget IROJ ifv a way home 

• Personeelsvragen/Stageplaatsen via iroj  

 


