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VERWELKOMING EN WISSELS/AFSCHEID SONJA RAMBOUR
De voorzitter verwelkomt iedereen op het online overleg.
• Wim Taels wordt vervanger van Gijs als covoorzitter van de provinciale netwerkstuurgroep
crisis vanuit integrale jeugdhulp .
• We nemen afscheid van Sonja Ramboer (BJB/SOM) en danken haar voor haar jarenlange
constructieve inbreng in het ganse jeugdhulpverhaal. Een fijn pensioen gewenst Sonja!
anja.ameryckx@jeugdzorg.be (algemeen directeur Jeugdzorg) zal Sonja vervangen voor
SOM BJB.
• We verwelkomen ook een nieuw lid, Arne Van Schoors, coördinator OTA OVL en WVL.
OTA werkt rond cultuursensitief advies, begeleiding en vorming voor partners in de
Integrale Jeugdhulp. Meer info: vzw OTA. OTA wil zijn rol als ambassadeur en zijn
signaalfunctie binnen de diverse structuren van de Integrale Jeugdhulp ten volle opnemen
en probeert zo de stem van jongere en het gezin met een migratieachtergrond in het ruime
maatschappelijke debat te vertegenwoordigen.

1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VERSLAG
Het IROJ verslag van 11/12/2020 wordt goedgekeurd mits volgende opmerking vanuit vzw
ouderspunt: Tijdens de voorstelling jeugdhulp-onderwijs: 344 000 mensen leven onder de
armoedegrens en kennen dus financiële moeilijkheden; Erwin vindt dat dit mag gespecifieerd
worden. De financiële situatie is echter niet altijd de reden van een uithuisplaatsing.
In opvolging van het verslag worden volgende zaken besproken:
1.1 Gefinaliseerde irojvragen/sjabloon voor toekomstige reconversie staan vanaf heden op de IROJ
website: https://IROJ.jeugdhulp.be/documenten/werkingskader-IROJ-ovl Graag steeds bespreken
op het sectoraal overleg.
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1.2 Opvolgen recent uitbreidingsbeleid (ccg’s, overkop en Huizen van het Kind)
Concrete info: Zie 3 pp in bijlage. Voor overkop en hvk gaat het nog steeds over een
vooraankondiging.
Bespreking overkop:
Vanuit de cliëntvertegenwoordigers meldt men dat Eeklo ‘de plek’ een project aan het opstarten is
met (veel!) ESF middelen. Het zou niet over een overkophuis gaan maar bepaalde doelstellingen
overlappen elkaar. Zo zou ‘de plek’ doelstellingen beogen rond arbeidsreïntegratie maar hierbij het
mentaal welzijn van jongvolwassenen willen verhogen enz. Overkop is ‘branding’, gestart in het
kader van rodeneuzendag ism VTM. Niet alle zinvolle initiatieven mbt mentaal welzijn vallen niet
onder de voorwaarden van ‘branding’ Overkop. Een overkophuis beoogt een fysieke locatie en
andere initiatieven kunnen dmv overkopfuncties aansluiting vinden bij ‘branding’ overkop. Vanuit
het IROJ komt een warme oproep naar de ggz partners in OVL om zich maximaal in te schrijven in
deze overkopuitbreiding. Verhouding tot HVK: bij HVK beoogt men ouders, kinderen en jongeren
tot 25jr en wordt minder klemtoon gelegd op mentaal welbevinden. In de praktijk is er uiteraard
een overlap.

Bespreking uitbreiding cgg’s:
• Accent ligt op uitbreiding basissamenwerking met bijzondere aandacht voor minderjarigen
en het ondersteunen van mensen id zorgvoorzieningen.
• er is momenteel een fusiebeweging bezig tussen cgg eclips en rcgg (regio Gent-Meetjesland
Oost en West Scheldeleie).
• In de oproep staat 23 jaar vermeld ipv 25 jaar. Graag signaal vanuit de praktijk doorgeven
naar agentschap zorg en gezondheid. K diensten geven aan dat dit een aandachtspunt is
voor iedereen. Deze verschuiving van leeftijdsgrens is verdunning van de bestaande
middelen. Als IROJ kan het belangrijk zijn om psychiatrische diensten volwassenhulp die
ook een aanbod doen naar jongvolwassenen te betrekken op het IROJ. Toon bekijkt dit en
doet voorstel van vertegenwoordiging op volgend IROJ. In de ziekenhuiswetgeving staat
dan men kan opnemen van 15 jaar.
• Binnen CAW wordt geëxperimenteerd met dedicated teams -heel kwetsbare
jongvolwassenen. Graag handen in elkaar slaan waar verschillende expertises nodig zijn
en oproep tot afstemming.
• Vanuit het overleg sgog is men op zoek naar gespecialiseerd aanbod in OVL. Intersectoraal
wordt bekeken wat elke sector hierin kan bijdragen. Cgg ziet in deze uitbreiding enkel een
uitbreiding voor het basisaanbod. Diversiteit wordt in het uitbreidingsoproep verstaan als
diversiteit in het therapieaanbod. Het IROJ vraagt om maximaal mogelijkheden te
verkennen (gedeelde verantwoordelijkheid).

Het IROJ doet warme oproep aan al haar leden om uitbereidingsbeleid, evoluties ih
jeugdhulplandschap, lokale initiatieven kenbaar te maken aan Daphne ifv infodeling op het
IROJ. Daarnaast doet het IROJ een oproep om bij lokale initiatieven zoveel mogelijk
connectie te maken met bestaande IROJ werkgroepen (overlap aan vergaderingen
vermijden).
Na overleg met een aantal verplichte partners, nam Daphne als regionaal
beleidsmedewerker Integrale jeugdhulp, het initiatief om in OVL subregionale
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afstemmingsoverleggen overkop te organiseren. De Cgg’s engageren zich om ‘De plek’
hiervoor uit te nodigen. Aanvullend nemen ze de suggestie mbt de leeftijdsbegrenzing 23
jaar (ipv 25jaar) mee naar het agentschap zorg en gezondheid.

Toon bekijkt hoe er een vertegenwoordiging van de volwassen psychiatrische diensten kan
aansluiten op het IROJ. Hij doet een voorstel op het volgende IROJ.

1.3 Nav de presentatie van het jaarverslag IJH werdop het vorige IROJ aan de provinciale diensten
gevraagd om Oost-Vlaamse cijfers te delen met de IROJ leden. ACT vraagt overleg over welke
cijfers dit moet gaan. De IROJ wg cijfers komt samen op 15/02/2021 om dit te verfijnen. Het
uiteindelijke doel is om op basis van deze cijfers en conclusies IROJ acties voor 2021 te
formuleren op het komende IROJ dd 12/03/2021

De IROJ WG cijfers komt op vraag van ACT samen op 15/02 om deze cijfers voor te
bereiden.

2. AFWERKING OVERLEGKAART IROJ OVL
Er werd de voorbije periode hard gewerkt aan de verschillende overlegkaarten. Deze oefening
zorgt er voor dat intersectorale beleidsmatige structurele overleggen mbt jeugdhulp aan
zelfreflectie doen mbt samenwerkingsverbanden, samenstelling, agendasetting, finaliteit, enz.
Deze oefening is er gekomen nar een signaal van het werkveld waaruit bleek dat er heel wat
vergaderoverlap bleek. Op 08/11/20219 werd het startschot gegeven tijdens een intersectorale
oefening geïnitieerd door het IROJ OVL, onder begeleiding van de Artevelde hogeschool (Pronet).
Op heden werden deze overlegkaarten verzameld. organogram IROJ OVL dd 29/01/2021 en
overlegkaart IROJ OVL dd 29/01/2021 (opgelet pas verspreiden na 12/03!).
Het IROJ OVL wil de intersectorale overlegkaarten finaliseren op 08/03 en doet een warme
oproep aan alle trekkers om de definitieve versie aan te vullen op de sharepoint IROJ OVL
(Daphne stuurde de juiste linken door naar de trekkers).
Op het IROJ van 12/03 wordt bekeken hoe we dit verder aanpakken. Een warme oproep
aan alle IROJ leden om deze overlegkaarten na 12/03 (!) mee uit te dragen bij het brede
werkveld met als doel overlap tussen overleggen te vermijden. Het IROJ vraagt om nieuwe
overleginitiatieven zoveel mogelijk te laten aansluiting bij bestaande overleggen. Deze
constante alertheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle sectoren betrokken op
de jeugdhulp in OVL.
• Suggesties Pronet na startdag 08/11/2019
De Artevelde hogeschool (Pronet) formuleerde suggesties om de IROJ werking in de toekomst te
verbeteren: opstarten kerngroep ter voorbereiding van het IROJ ifv gedragenheid en gedeelde
verantwoordelijkheid over de te bespreken thema’s, linken van acties/realisaties met IROJ
zichtbaarder maken (wij verhaal) - belang van intersectoraal samenwerking in beeld brengen ,
verhogen van het engagement van de jeugdhulp organisaties/diensten in intersectoraal werken, …
Bespreking:
Het IROJ is akkoord met de gang van zaken op dit ogenblik. De IROJ agenda wordt voorbereid door
Daphne en Bert, obv eigen insteken en die van de IROJ leden. Om deze input nog te verbeteren
wordt een warme oproep gedaan naar doorgeven van nieuwe info, delen van suggesties, kenbaar
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maken van toekomstige plannen, …. De IROJ agenda krijgt pas vorm door de input van haar leden
en is vooral een ‘samenverhaal’. Vanuit ouderspunt merkt men op dat de agenda meestal goed vol
zit en dat de tijd heel strikt dient bewaakt te worden. Om dit te vermijden kan een aftoetsing van
de agendapunten aan een kleine kerngroep wel zinvol zijn. Er zijn echter geen geïnteresseerden die
zich hiervoor willen engageren.
Om de zichtbaarheid van het IROJ te verhogen vragen we bij elke IROJ actie het logo van het IROJ
toe te voegen, een evaluatie te houden en vervolgsuggesties kenbaar te maken aan het IROJ ifv
opvolging. Ook het afstemmen/samenbrengen van acties mbt jeugdhulp in OVL vergt een alertheid
van de IROJ leden. Het IROJ beoogt een ‘samen’ verhaal en wil dit ook laten reflecteren in haar
prioriteiten en keuze van acties.
Dmv de overlegkaarten en de duidelijkheid die hiermee gepaard gaat hoopt het IROJ haar steentje
bij te dragen aan het engagement van de verschillende organisaties bij het intersectoraal overleg.
Organisaties kunnen nu gericht beleidskeuzes maken nu de meerwaarde van elk overleg duidelijk
omschreven staat id overlegkaarten.

Het IROJ is tevreden met de agendasetting door Daphne en Bert. Er zijn geen kandidaten
voor de opstart van een kerngroep die de gedragenheid van de IROJ agendasetting zou
kunnen verhogen (cfr gebeurt wel in andere provincies). Een warme oproep aan alle
sectorale overleggen om obv de info uit de overlegkaarten de afvaardiging naar overleggen
te herbekijken en aan te passen waar nodig. (opgepast overlegkaarten worden pas tegen
08/03/2021 definitief gefinaliseerd).
Het IROJ denkt verder na over vervolgacties (drukken van overlegkaarten? Oorspronkelijke
betrokkenen toekomstdag Pronet 08/11/2019 terug samenbrengen?).
• Samenstelling IROJ verbeteren wat betreft open plaatsen
Daphne nam op vraag van het IROJ contact op met:
• VVSG (Chris Peters) ifv meer link tussen ELZ en lokale besturen/ jeugddiensten (Bataljon).
Voorstel om afvaardiging te zoeken in een gemeente waar men veel werkt rond
jeugdbeleid (kindvriendelijke gemeenten) en/of afvaardiging van het team
maatschappelijke integratie en werk/ondersteuning ocmw’s. Aanvullend zoekt men
iemand die vanuit Bataljon kan aansluiten. Bataljon is een ledenvereniging van lokale
besturen (jeugdambtenaren). De vzw krijgt jaarlijks 550.000 euro subsidies en werkt
ondermeer een bovenlokaal jeugdbeleid uit.
• Jeugdwerk. Jeugdwerk voor allen wordt verdergezet door de Ambrassade ( koepel van
jeugdverenigingen (Chiro/Scouts/…) met 3 opdrachten: opvolging leden, internationaal
jeugdwerk JINT en de Vlaamse jeugdraad. De Ambrassade is niet provinciaal georganiseerd.
In OVL wordt door het agentschap opgroeien een pilootproject uitgerold. We proberen
hiermee connectie te maken.
• kansarmen: provinciaal overleg vd ocmw’s? cliëntvertegenwoordigers denken hier ook mee
over na. Suggesties?
Het IROJ verwelkomt graag nieuwe leden om de brug met deze kansengroepen te
versterken. Daphne verkent verder met vvsg rond deelname vvsg/Bataljon/ocmw’s.
Andere suggesties zijn steeds welkom.
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3. RECONVERSIEVRAAG FIOLA EN STEEVLIET
Reconversievraag Steevliet: zij wensen 5 modules Contextbegeleiding autonoom wonen midden
intensiteit om te bouwen naar 5 modules Context-begeleiding autonoom wonen basis intensiteit.
Op deze wijze creëren zij 5 punten waarmee zij op een budget neutrale wijze een module
ondersteunend begeleiding kunnen creëren. Zij wensen deze inzet gehonoreerd te zien via een
registratie gekoppeld aan een module ondersteunende begeleiding (dagbegeleiding en therapie).
Het aantal trajecten blijft hetzelfde. Het OVOP (sectoraal overleg BJB) gaat akkoord met deze
reconversievraag.
Reconversievraag Fiola: zij wensen 16 personeelspunt RTH om te bouwen naar RTH
(Thuisbegeleiding). De vragen naar NRTH dalen omdat het MFC een meer ambulante rol opneemt
(meer laagdrempelig aanbod). Het sectoraal overleg (platform minderjarigen gaat akkoord met
deze reconversievraag). ACT formuleert aanvullend de bedenking dat de keerzijde is dat het aantal
begeleidingsmomenten daalt. Begeleidingen worden korter maar er zullen meer begeleidingen
mogelijk zijn voor andere gezinnen. Dit ligt id lijn vd evolutie die jeugdhulp doormaakt. Deze
bedenking werd ook gemaakt bij gelijkaardige reconversievragen en is een vaststelling/aanvulling.

Het IROJ gaat akkoord met beide reconversievraag. Daphne informeert hen na de IROJ
vergadering

4. TERUGKOPPELING IROJ WERKGROEPEN, REGIONALE
NETWERKOVERLEGGEN IJH, LERENDE NETWERKEN, …
Alle verslagen van de werkgroepen, lerende netwerken,… worden vanaf heden opgeslagen op een
sharepoint IROJ OVL (enkel toegankelijk voor iroj leden). Trekkers nemen Daphne op id mailinglijst.
4.1 IROJ netwerkstuurgroep crisis
• Voorbereiding vormingsaanbod sos voor crisismedewerkers.
• update afsprakennota tussen alle betrokkenen op het crisisnetwerk OVL
• uitwerken wg registratie (kompas voor toekomstige uitbreidingsvragen)
• strategische doelstellingen van radar werden toegelicht
• nood aan het in kaart brengen van gedwongen opnames in volwassen psychiatrie
• samenwerking met Jeugdrechters
4.2 IROJ overleg sgog (seksueel grensoverschrijdend gedrag) dd 19/01/2021
Deze groep denkt constructief na over een nieuw te creëren aanbod in OVL (meer info zie vorig
IROJ verslag). Dit nieuwe aanbod kan er pas komen mits inbreng van de huidige aanbieders in OVL
(heroriëntering prioritieten). Dit proces neemt tijd in beslag en alle betrokkenen gaan opnieuw in
gesprek met hun directie om te bekijken welk aanbod zij kunnen aanleveren. Het idee leeft om
aanvullend te starten met een groepsaanbod voor deze jongeren (-16 jarige vossers). Dit
groepsaanbod kan ontwikkeld worden mits inbreng vd partners van het overleg bv engagement
vanuit voorzieningen (psychologen). Warme oproep aan BJB en VAPH om engagementen te
bevragen op de sectorale overleggen. Ook cgg’s (nieuw uitbreidingsbeleid) , vzw parcours, …
bekijken welk aanbod zij mogelijks mee kunnen inbrengen voor OVL (vgl Iter/Exit). Aanvullend
werd een aanzet geformuleerd tav het ACO waarin men de nood van OVL signaleert.
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Het IROJ gaat akkoord met het versturen van een schrijven tav het ACO. Bert en Tim
verfijnen de aanzet en finaliseren dit met toestemming van het IROJ OVL. Daarnaast doet
het IROJ een warme oproep aan het OVOP en het Platform minderjarigen om
engagementen te bevragen voor het oprichten van een groepsaanbod tav minderjarigen
die sgog vertonen. Dit groepsaanbod is een manier waarop hulpverleners ervaring op doen
en tegelijk wordt een nieuw aanbod gecreëerd in OVL. Aan de andere betrokken partners
wordt gevraagd verder na te denken over een Oost-Vlaams aanbod. Volgend overleg
hieromtrent: 02/03/2021 om 9h30.
4.3 IROJ WG JOVO 18/01/2021
• Finaliseren overlegkaart
• evaluatie vormingstraject netwerkgericht werken
• Opvolgen project Away Home en subregionale netwerken BN18
4.4 IROJ WG JOKI
• Deze werkgroep is niet al een tijdje niet samengekomen
• Andere zaken die vanuit de werkgroep zijdelings worden opgevolgd:
o Afwerken vormingstraject werken met netwerken (4 workshops)
o Afwerken overlegkaart
o Organisatie casustafels zovl dd 09/02/2021
o samenwerking met ggz rond bundelen krachten JOKI
4.5 IROJ wg vermaatschappelijking dd 27/01/2021
• Dop maakt IROJ fiche op met vormingstraject ambassadeurs vermaatschappelijking.
• Organisaties binnen de brede Jeugdhulp/voorveld zullen uitgenodigd worden om
ambassadeurs aan te stellen. Deze ambassadeurs zullen een vormingstraject kunnen
volgen ifv het implementeren van de nota vermaatschappelijking/visietekst BI in eigen
organisatie. Daaropvolgend zal supervisie georganiseerd worden. Men mikt op groepjes
van 15 p, 6 halve dagen.
• De link met de het traject rond de grabbelbox wordt zeker meegenomen.
• De bedenking wordt geformuleerd of er een gedifferentieerd aanbod kan uitgewerkt
worden (leken versus gevorderden). Het IROJ suggereert om te starten met gemotiveerde
personen die hieromtrent actief aan de slag willen gaan.
• ACT/OSD geven aan dat de tijdsinvestering heel hoog ligt. Organisaties worden niet
verplicht om deel te nemen.
Het IROJ is bereid dit aanbod mee vorm te geven en kijkt uit naar een voorstel van IROJ
fiche waar dit idee transparant wordt uitgewerkt. De vraag naar een gedifferentieerd
aanbod wordt meegenomen bij de uitwerking van de IROJ fiche.
4.6 IROJ wg participatie:
• De grabbelbox wordt via lanceermomenten in het najaar 2021 kenbaar gemaakt. Er volgt
binnenkort een save the date.
• Deze lanceermomenten worden samen uitgewerkt met radar.
• De voorzitster van de wg gaat op pensioen en wordt vervangen door een samenwerking
tussen Daphne en lisselotte.lowagie@opgroeien.be, Vlaamse beleidsmedewerker
Opgroeien. Langs deze weg willen we Leen Poppe bedanken voor haar jarenlange inzet
voor integrale Jeugdhulp!
• De samenstelling vd wg participatie wordt ook herbekeken ifv de overlegkaart.
4.7 IROJ wg HCS (hoog conflictueuze scheidingen)
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•

KUK is helaas een stille dood aan het streven (geen draagvlak om verder aanbod uit te
werken). Er wordt gekeken richting 1g1p om dit verder te organiseren, vanuit de cgg’s
wordt de vraag ook gesteld aan Crosslink/radar).
• Er wordt momenteel een bijkomend alternatief groepsaanbod naar ouders uitgewerkt ikv
VDVI.
4.8 Regionale netwerkstuurgroep IJH ZOVL
• De gesprekken zijn lopende om de beleidsgroep 1g1p en deze subregionale
netwerkstuurgroep terug te laten versmelten.
• De overlegkaart wordt ook volop ingevuld.
• Volgend overleg 04/03/2021 (nm)
4.9 lerend netwerk beveiligend verblijf.
• Er wordt gedacht aan het verbinden van een psychiater aan deze units zoektocht naar
taakafbakening, engagementen, afspraken. Dient nog verder geëxploreerd te worden.
• Volgend overleg 28/05/2021
4.10 lerend netwerk dcb:
• vraag naar bekendmaking aanbod IJH bij lokale recherche. De aanwezigheid van het parket
op het IROJ is een gemiste kans om afspraken hieromtrent te maken.
• Een profiel van beoogde doelgroep voor DCB werd opgemaakt.
• Volgend overleg 25/02/2021
het IROJ wil op de volgende bijeenkomst de jaarplanning 2021 opmaken. Hiervoor werd
een oproep gedaan naar acties. Warme oproep om de achterban te bevragenn naar wat
het IROJ kan betekenen in 2021. Ideeën graag concretiseren in IROJfiches (zie bijlage)
tegen 05/03/2021 en doormailen naar Daphne.sasanguie@opgroeien.be

5. VRAAG JEUGDWERK VOOR ALLEN
Jeugdwerk voor Allen verstuurde een schrijven gericht aan de IROJ voorzitters. Zij omschrijven een
aantal uitdagingen en rijken een hand naar de jeugdwelzijnspartners om de brug tussen jeugdhulp
en jeugdwerk te verkleinen:
•
•
•
•

Vlaams structureel meer in overleg te gaan
Jeugdwelzijnsdrempels verlagen en zo dichterbij jeugdwerk te komen
Vormingen binnen jeugdwelzijn meer openstellen voor jeugdwerk – expertise uitwisseling
Elkaars aanbod beter kennen (weg naar jeugdwelzijn kan via jeugdwerk versterkt worden)

Bespreking:
Het IROJ kan het uitwerken van deze verbinding opnemen als doelstelling in het regioplan.
(oprichten wg, bewuste keuze). Er loopt reeds een pilootproject in Gent dus graag afstemming met
nieuwe acties (Daphne bevraagt). Er is ook een link met de oproep mbt de overkophuizen en de
werking van het CAW’s. Het IROJ meent dat een algemene alertheid rond het betrekken van
jeugdwerk voor alle jeugdwelzijnsorganisaties geldt.

Het IROJ wil de kloof met jeugdwerk dichten door iemand van Bataljon (jeugddiensten) te
laten aansluiten op het IROJ. Aanvullend vraagt het IROJ aan alle jeugdwelzijnspartners om
een alertheid te ontwikkelen rond het betrekken van jeugdwerkactoren. Het IROJ kijkt ook
in de richting van 1g1p om de connectie BI en jeugdwerk verder te verkennen.
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Het IROJ kan het uitwerken van deze verbinding opnemen als doelstelling in het regioplan.
(oprichten wg, bewuste keuze) doch graag afstemming met Vlaams plannen. Daphne
probeert hier zicht op te krijgen.

6. VARIA
•

•
•

•

•
•

Erwin doet een oproep voor de openstaande vacatures binnen ouderspunt.
Geïnteresseerde professionals kunnen interesse kenbaar maken bij
raf.demulder@vzwapart.be
de Cliëntvertegenwoordigers wensen het debat omtrent participatie te hernemen.
Voorstel 20/04/2021
de evaluatie van het decreet IJH staat
https://www.jeugdhulp.be/actua/nieuwsberichten/voorstelling-evaluatierapport-decreetintegrale-jeugdhulp . Geen verdere nood aan uiteenzetting of verduidelijking.
IROJ signaal ELP wordt besproken op de transversale overlegcommissie.
Overleg met alle aanbieders ELP vindt plaats op 23/02/2021 (9h30-11h30) aansluitend op
een overleg dat radar reeds plande met kernpartners 1g1p.
clb’s suggereren om afstemming rond de regio’s IJH af te stemmen op de regioindeling
1g1p. Graag als doelstelling opnemen in het regioplan 2021.
vervanging Sonja in irpc door nancy.declercq@jeugdzorg.be

AGENDA VOLGEND OVERLEG:
•
•
•
•
•

opvolgen afspraken vorige bijeenkomst
vertaling jaarverslag naar Oost-Vlaamse cijfers
opmaak IROJ planning 2021
Vlaams kader en vernieuwde opdrachten IROJ’s
Op te volgen uitbreidingsbeleid/IROJ adviezen
- Stavaza sofs
- Werf 3
- Gio
- …
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