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VERSLAG IROJ OVL
Datum: 11/12/2020
Locatie: Online via teams
Refertenummers: Noteer refertenummer(s)
Aanwezig: zie aanwezigheidslijst via teams
Verontschuldigd: Gijs M, Karin M, Dirk R, Dirk A, Gretl D, Kaat DG, Marc DV, Tim L
Voorzitter: Bert Vanacker
Verslaggever: Daphne Sasanguie
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VERWELKOMING
De voorzitter verwelkomt iedereen op het online overleg en de verontschuldigen worden
overlopen. Kaat de Geest wordt vervanger van Anne Van Haesendock (CAR), doch er werd nog
geen effectief lid aangeduid. Vanaf 2021 zal Isabelle vervangen worden door Thomas Braet
wanneer zij verhinderd is. Binnen ouderparticipatie is men op zoek naar vervanging voor Chantal
en Elke. Een warme oproep om www.ouderspunt.be. (nieuwe website) in de gaten te houden
gezien de openstaande vacatures. Rebekka zal Erwin tijdelijk ondersteunen.

1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VERSLAG
Het IROJ verslag van 13/11/2020 wordt goedgekeurd mits opmerkingen rond ELP en SOFS:
o De maatregel is verlengd tot eind 2022 (ipv 2021) en de kostprijs voor het kind/de
jongere bedraagt 11.20 (ipv 11 euro)
o De wachtlijsten van bepaalde CGG zijn blijkbaar sterk verminderd ipv weggewerkt)
o ‘De medicalisering van de therapeutische functie’ veranderen naar ‘de medische
insteek van …’
o Iedereen kan toeleiden naar ELP (o.a. JAC/AWEL) maar er is steeds een
verwijsBRIEF nodig van een arts
o Een andere mogelijke drempel vormt de cesuur op 18 jaar. I.k.v. werken met
jongvolwassenen kan dit mogelijks een probleem vormen (was niet opgenomen
maar wel vermeld):
o Er is overleg geweest met o.a. de clb’s die betrokken zijn binnen 1G1P i.k.v. de
eerstelijnspsychologische functie. Dit opentrekken naar alle CLB en hun klinische
psychologen strekt tot aanbeveling. Idem voor de andere brede instappartners en
het belang van de communicatie naar hun medewerkers. Het moet voor de
betrokkenen duidelijk zijn waarvoor men op wie beroep kan doen. Dat is nu
mogelijks niet altijd het geval. (ipv…)
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o ELP RADAR en ELP 1G1P werken in de praktijk nauw samen, o.a. wat het
vormingsaanbod naar medewerkers betreft. Beiden werken obv een welpluisgevoel, de aanmeldingswijze verloopt verschillend (ipv niet-pluis en gelijk).
o de huidige overeenkomst bepaalt dat de sessies moeten plaatsvinden in de
praktijkruimte van de (zelfstandige) ELP. Het voorhanden aanbod is afhankelijk van
de beschikbare uren van zelfstandige.
o De ELP zijn zowel zelfstandige psychologen als orthopedagogen.
o met de huidige middelen kan men tegemoet komen aan alle vragen. Vraag is wat de
toekomst zal brengen. (er komt een wetenschappelijk onderzoek, o.a. om dit mee
te helpen monitoren). De vraag naar fundamenteel budget vervalt.
o overzicht per ELZ https://www.radar.be/elp/1-algemeen/
o versterking van 2de lijns ggz komt er aan (laagdrempeligheid/mobieler/vlottere
samenwerking-intersectoraal organiseren)
o SOS wordt aangeboden voor alle partners, niet enkel voor consulenten
Op te volgen zaken na vorig IROJ:
• Cgg Eclips zal iemand afvaardiging naar het Oost-Vlaams overleg rond sgog
• IROJ budget. Initieel werd afgesproken dat de factuur van informant voor de wg jovo zou
betaald worden met de ontvangen inschrijvingsgelden. Dit dient verder uitgeklaard te
worden (anders komen we budget tekort). Voor de afronding van de casustafels (budget
2019) volgt nog een afrekening van 700 euro op budget 2020.
• Opvolging afspraken ELP: er werd een schrijven opgemaakt voor kabinet Beke en kabinet
Vandenbroucke. Daarnaast kwam de vraag naar een overleg met alle ELP diensten in OVL.
Voorstel is om dit overleg te laten aansluiten bij het vervolgoverleg met de werkgevers
1g1p en radar (vervolg op het overleg dat reeds plaatsvond in juni 2020).
Het IROJ OVL gaat akkoord met het voorstel van schrijven. Daphne bezorgt dit schrijven
aan beide kabinetten. Daarnaast gaat het IROJ OVL akkoord om het IROJ overleg met extra
betrokkenen die ELP aanbieden te laten aansluiten bij een overleg tussen 1g1p ELP’ers en
radar ELP (2de deel). Toon en Daphne nemen hieromtrent gezamenlijk initiatief.
• Terugkoppeling voorzittersoverleg 10/12/2020
Paradigmashift naar een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid
De missie van het Agentschap opgroeien is ieder kind heeft recht op een kansrijk
opgroeien. Men wil vanuit het Agentschap Opgroeien een paradigmashift bekomen waarbij
we als jeugdhulpactoren evolueren naar een minder lineair denken en waar een aantal
leidende principes zullen nagestreefd worden. Dit toekomstig traject zal nog verder verfijnd
worden in een participatief traject.
Geplande oproep gedeelde verantwoordelijkheid, de ideale wereld (Eva Nouwen/Ilse/Bert)
Het rapport van prof De Coene rond geblokkeerde ontwikkelingstrajecten benoemde een
aantal suggestie voor de jeugdhulp. Deze suggesties werden verder verfijnd en hiervolgt
ondermeer volgende oproep. In overleg met voorzieningen heeft een projectgroep, samen
met de koepels, een oproep uitgeschreven die begin 2021 zal verspreid worden. Er zal in de
oproep een uitnodiging staan mbt het oprichten van een reflectieproces met de
voorzieningen, het creëren van ideale werelden in 2 regio’s waar zal geëxperimenteerd
worden met verschillende expertise die flexibeler zullen ingezet kunnen worden en het
ombuigen van de huidige administratieve drempels. Ilse en Bert nemen deel aan deze
projectgroep.
Bezorgdheden omtrent de rol vd IROJ’s bij afgelopen (en toekomstig) uitbreidingsbeleid.
VERSLAG IROJ OVL
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Deze bezorgdheid werd geformuleerd in verschillende IROJ’s. De Vlaams administratie
stelde iedereen gerust en verwees naar de uitzonderlijke corona omstandigheden
waardoor het kabinet soms beslissingen genomen heeft zonder de IROJ te consulteren. Er
zal samen met de Vlaamse administratie en de IROJ voorzitters een moment geprikt
worden om de adviesrol vd IROJ’s in de toekomst te verfijnen.
Beter afstemming mbt draaiboeken covid
De IROJ voorzitters vroegen een betere intersectorale afstemming mbt draaiboeken
preventie/handelen bij besmetting met COVID-19 (brief IROJ VLB en BRU). Dit werd
beaamd en dit signaal wordt meegenomen.
Uitbreiding overkophuizen
In de komende oproep mbt uitbreiding overkophuizen is geen adviesrol weggelegd voor de
IROJ’s. Deze uitbreiding zal worden gekoppeld aan een uitbreiding van de HVK en situeert
zich in de Preventieve gezinsondersteuning. Sint- Niklaas, Aalst en Gent zitten in een
verkennende fase, Tejo is opgestart in Sint Niklaas. Op heden wordt aangegeven dat Tejo
Gent overspoeld wordt met vragen.
De regionale beleidsparticipatie/ ondersteuning cliëntvertegenwoordigers zal vanaf januari
niet meer opgenomen worden door het departement maar door het agentschap opgroeien.
De IROJ voorzitters uitten een grote bezorgdheid hieromtrent. Zal het agentschap
opgroeien hier evenveel mensen en middelen voor vrijmaken? In OVL gaat Leen Poppe op
pensioen. Zij wordt vervangen door lisselotte.lowagie@opgroeien.be.

TERUGKOPPELING JAARVERSLAG JEUGDHULP 2019 (DAPHNE)
Het jaarverslag jeugdhulp (cijfers 2019) wordt toegelicht (zie bijlage). De link naar het volledige dit
jaarverslag : https://www.jaarverslagjeugdhulp.be/
Brainstorm mogelijke IROJ acties 2021:
- Inzetten op bekendmaking CMP (netwerkstuurgroep crisis)?
- Druk op cmp ombuigen?
- stijging aantal mof’s? vgl Vlaanderen-OVL? (dossiers delict)
ACT vindt het niet evident om hieruit Oost-Vlaamse cijfers te trekken. Zij geven er de voorkeur aan
zich hiervoor te laten ondersteunen door een student/unif. Welke cijfers zijn zinvol om jaar na jaar
te bekijken? Welke indicatoren willen we in beeld krijgen?
Aantal wachtenden neemt toe maar men slaagt er in om alternatieven te bieden. Daarnaast is er
veel uitbreidingsbeleid NRTJ geweest. Wat heeft invloed op wat? Enz..
Het IROJ OVL in van mening dat deze info kan leiden tot een zinvol gesprek, doch vraagt
Oost-Vlaamse cijfers om te zien wat met wat verband houdt. Op basis van deze analyse
kan het IROJ concrete acties plannen voor het IROJ OVL 2021. Het enthousiasme om dit in
een wg cijfers te bespreken is niet groot. De vraag naar Oost-Vlaamse cijfers wordt
meegenomen naar het voorzittersoverleg (Vlaamse administratie en IROJ voorzitters).

2. LEREND NETWERK JEUGDHULP ONDERWIJS OOST
VLAANDEREN (FREDERIK DECLERCQ)
Frederik Declercq stelde zichzelf en zijn plan van aanpak voor aan de leden vh IROJ.
Meer uitleg vindt u in de pp die werd toegelicht. (zie bijlage).
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Vanuit de cliëntvertegenwoordigers werd aangegeven dat het financiële aspect (inschrijvingsgeld,
boeken, maaltijden, geen internet thuis of geen pc thuis,…) en de slechte vrienden een niet te
onderschatten invloed hebben op de schoolloopbaan van kinderen en jongeren. Aanvullend vragen
de cliëntvertegenwoordigers ook om schoolkeuzes, oudercontacten, huiswerkbegeleiding zo veel
mogelijk in samenspraak met de ouders te bespreken en daarenboven te zorgen voor continuïteit
vd school. Daarnaast geven ze ook mee dat er hieromtrent ook reeds aandacht wordt besteed in de
wg onderwijs binnen de beweging van mensen met een laag inkomen (BMLIK).
Het IROJ OVL neemt kennis van dit lerend netwerk en engageert zich om de info verder te
verspreiden binnen de sectorale overleggen en de regionale netwerkstuurgroepen
jeugdhulp. Frederik zal en google forms verspreiden om input te vragen. Meer info of
vragen/tips omtrent dit thema: frederik.declercq@vzwapart.be

3. ZORGGARANTIE WERF 2 (SOFIE DE LANGHE )
Sofe geeft uitleg bij de flowchart Zorggarantie. Deze flowchart werd opgemaakt in de naloop van
een werkgroep met betrokken IROJ leden waar naast het bekomen van samenwerkingsafspraken
met de verschillende jeugdhulpsectoren de vraag leefde om het ganse zorggarantieverhaal
duidelijk te communiceren.
Bespreking:
• De cliëntvertegenwoordigers geven aan dat ‘het gezin’ mogelijks ruimer dient gezien te
worden. Als ‘het gezin’ betrokken wordt bij zorggarantietafels kan het zinvol zijn om ruimer
te kijken dan het traditionele gezin. De link wordt ook gemaakt met de IROJ visietekst
vermaatschappelijking en met de Oost-Vlaamse oudergroepen. Rebekka en Erwin nemen
dit verder op.
• De vraag wordt gesteld om ‘het betrekken van expertises’ te verfijnen met de cgg/connect
Radar/… Kathy Colson neemt hiervoor contact op met Sofie. Aanvullend hierbij geeft Radar
aan dat zij gestart zijn met een train de trainer traject rond Infant Mental Health (IMH). Dit
traject wordt opgestart ism Nicole Vlieghe en richt zich vooral naar ckg’s, ziekenhuizen,
vroedvrouwen,…. De flowchart zorggarantie kan daar ook meegegeven worden. Toon
neemt dit op.
• Deze flowchart dient ook verfijnt te worden met de kernpartners 1g1p (Sofie engageert zich
om een extra tab aan te maken en dit over te maken ad 1g1p kernpartners)
• In 2021 zullen een aantal accentverschuivingen plaatsvinden (transitiejaar) zoals bv
casuscoördinatie kantelt in in de werking van act en osd, er dient losgekomen te worden
van casusgebonden middelen, …
Het IROJ is tevreden met dit duidelijk overzicht en elk IROJ lid engageert zich om deze info
breed te helpen verspreiden bij zijn/haar achterban, regionale netwerkoverleggen
jeugdhulp en andere netwerkpartners. De cliëntvertegenwoordigers nemen dit alvast mee
naar de oudergroepen en Kathy Colson bekijkt het betrekken van experten. Sofie legt de
contacten met de kernpartners 1g1p. Het IROJ OVL nodigt alle betrokkenen uit om dit mee
te helpen opvolgen en wijzigingen te agenderen op het IROJ ifv transparantie.
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4. AFWERKEN OVERLEGKAART IROJ (BERT)
In navolging van het traject dat het IROJ OVL liep met Pronet (Artevelde Hogeschool- op naar een
duurzaam intersectoraal overleg in OVL) worden op heden in OVL overlegkaarten ingevuld door elk
structureel intersectoraal beleidsoverleg jeugdhulp. Deze overlegkaarten stimuleren elk overleg om
gezamenlijk in gesprek te gaan over de finaliteit, de samenstelling, de verhouding tav andere
overleggen,…
Ook het IROJ zelf ging dit proces aan. Obv onderlinge gesprekken komen we vandaag uit op een
voorstel van overlegkaart. Dit voorstel (zie bijlage) wordt besproken ifv definitieve goedkeuring.
Ook de cliëntvertegenwoordigers geven aan dat een transparante communicatie wenselijk is ifv het
kunnen stellen van thematische vragen en het ontwikkelen van gedragen IROJ acties.
Het voorstel van overlegkaart wordt goedgekeurd mits volgende afspraken:
1.Daphne polst eens bij de VVSG en/of de Oost-Vlaamse intergemeentelijke samenwerking
van de ocmw’s of er een connectie kan gemaakt worden met het IROJ.
2. de verhouding van het IROJ tav de IROJ werkgroepen wordt besproken in elke IROJ
WG/netwerkstuurgroep
3. de voorzitters van de IROJ werkgroepen finaliseren hun overlegkaarten met Daphne.
4. de suggesties nav het traject met PRONET worden besproken op een volgend IROJ.

5. VARIA
• Geen vragen en of terugkoppelingen uit de IROJ werkgroepen (voorzitters IROJ wg)
• De IROJ sjablonen mbt reconversievragen worden nog eens doorgestuurd via mail.
Opmerkingen en of aanvullingen hieromtrent graag mailen tav Daphne. Zonder
tegenbericht worden deze goedgekeurd op 08/01/2021. Voor de reconversievragen van
Fiola en Steevliet worden deze documenten alvast gebruikt.
• Studenten Thomas More hogeschool Antwerpen zullen een bevraging naar de bekendheid
van cliëntoverleg verspreiden via het IROJ op 14/12: “Is het cliëntoverleg van de Vlaamse
overheid gekend bij Vlaamse hulpverleners die werken binnen de integrale jeugdhulp?”

Agenda volgend IROJ 29 jan 2021
•
•
•
•
•
•
•
•

Opvolgen afspraken vorig IROJ
Opvolging overlegkaarten/aanbevelingen nav traject Pronet
Terugkoppeling IROJ werkgroepen/netwerkstuurgroepen/regionale
netwerkstuurgroepen/lerende netwerken/andere…indien nodig/gewenst (graag een
seintje aan Daphne ifv opmaak agenda).
Opvolging aangekondigd uitbreidingsbeleid/oproepen
Opvolging lerende netwerk jeugdhulp-onderwijs en Jeugdhulp-Hoger Onderwijs
Opvolging voorbije uitbreidingsbeleid (GIO, IBK,…)
Instrumenten rond Kinderrechten/ aanbevelingen/ontwikkeling vrijheidsbeperkende
maatregelen en aanbevelingen (ACO)
Vraag vd cliëntvertegenwoordigers mbt participatie (herneming)
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