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VERWELKOMING
De voorzitter verwelkomt iedereen op het online overleg.
• Mevr Lies Huybrechts zal het parket OVL vertegenwoordigen. Vandaag wordt zij vervangen
door Annabelle Buggenhoudt/ Ruth Mortier. Daphne had een aangenaam gesprek om de
banden tussen parket/JRB en het IROJ in de toekomst te versterken.
• VVSG: voorstel om Laura Van de Vyver (HVK)/Tim De Brabander (OCMW) van de stad Sint
Niklaas afwisselend (of in vervanging van elkaar) en ter vertegenwoordiging vd VVSG te
laten aansluiten op het IROJ wordt positief onthaald. Sint Niklaas heeft het label
kindvriendelijke stad. Daphne koppelt terug naar de VVSG.
• Bart Volders (CAR Ascendere) sluit ter vervanging van Anne Van Haesendonck vanaf heden
aan ter vertegenwoordiging vd OVL CAR’s.
• Chris Vandevorst vervangt Tom bij afwezigheid (ipv Micheline)
• Toon onderzoekt verder onze vraag naar een link met de volwassen psychiatrie. Onze vraag
werd alvast positief onthaald.
• Ilse de Groof zal Erwin voorlopig ondersteunen vanuit ouderspunt

1. OPVOLGING EN GOEDKEURING VERSLAG 29/01/2021
1.1 Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen
1.2 Antwoord op het IROJ schrijven rond ELP
• Minister Wouter Beke reageerde tav het IROJ schrijven rond ELP. Er is overleg opgestart
tussen de verschillende overheden, de coördinatie hiervan wordt opgenomen door een
interministeriële conferentie waarbij de IROJ suggesties worden meegenomen naar een
transversale overeenkomstcommissie. Men erkent dat met de komst van 1g1p afstemming
en evaluatie nodig is en geeft aan dat het mentaal welzijn een prioriteit is voor de Vlaamse
regering.
• In het antwoord van het ACO nav het IROJ schrijven rond sgogo deelt men de IROJ
bezorgdheid maar geeft men aan nu niet over budgettaire ruimte te beschikken om een
intersectorale module te ontwikkelen. Men erkent dat er veel expertise zit bij de
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verschillende agentschappen en dat een intersectoraal aanbod in OVL kan gecreëerd
worden door beroep te doen op het bestaande aanbod. Men verwijst ook naar het
vormingsbeleid vd eigen voorzieningen voor expertiseontwikkeling. Aanvullend geeft men
enkele Vlaamse ontwikkelingen mee zoals het Vlaams actieplan seksueel geweld 20202024 waar belang van samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid in deze materie
staat opgenomen. Afsluitend dankt men ons voor onze inspanningen omtrent dit
onderwerp.
Het IROJ OVL neemt op provinciaal niveau initiatief om ELP verder af te stemmen met
elkaar (ruimer dan 1g1p). Daphne volgt dit op, samen met Radar.
In OVL wordt momenteel vanuit het Oost-Vlaams overleg sgog (zie vorige verslag) een
innovatief project uitgewerkt aanvullend bovenop een groepsaanbod dat caw trekt.
Mogelijkheden tot expertisedeling worden verder met Radar afgestemd.
1.3 Stavaza Overkop-HVK-CGG’s
• Overkop:
Meer info over dit nieuw Vlaams uitbreidingsbeleid (Agentschap Opgroeien):
https://www.opgroeien.be/sites/default/files/documents/vooraankondiging_overkop_0.pdf

Er vond in elke regio 1g1p een afstemmingoverleg (IROJ initiatief) plaats om afstemming te
bekomen tussen geïnteresseerden. Uiteindelijk werd afgesproken dat Sint-Niklaas/AalstRonse (ook eigen middelen) en Gent-Wetteren een aanvraagdossier zullen indienen. De
definitieve oproep werd 5/03/2021 verspreid en de indiendatum werd verschoven naar
7/04, beslissing 01/05/2021 blijft. Vele lokale besturen willen intekenen maar de middelen
zullen vooral gaan naar de werking van 1 moederhuis. De ‘branding’ zal zeker bewaakt
worden (elk antennepunt moet een volwaardig overkophuis zijn alvorens het label overkop
wordt toegekend). Trekkers voor de 3 regio’s werden aangeduid:
elke.fontaine@topuntgent.be ; elke.schoof@sint-niklaas.be . Het CAW zorgt voor
onderlinge afstemming. De cliëntvertegenwoordigers vragen om ook in te zetten op
bekendmaking naar ouders en allochtone jongeren.
Het IROJ OVL engageert zich om in de aanvragen overkop ook rekening te houden met de
bekendmaking naar ouders (vraag van ouderspunt). Afspraak is dat nieuwe
geïnteresseerden door de IROJ partners steeds in contact gebracht worden met de reeds
afgesproken aanspreekpersonen per 1g1p regio (weerhouden op het afstemmingsoverleg).
Aan allen die een dossier ah voorbereiden zijn: Veel succes!
•

De Huizen van het Kind (HVK):
De Vlaamse Regering wil de volgende jaren verder werk maken van een lokaal
geïntegreerd gezinsbeleid. De Huizen van het Kind hebben hun meerwaarde bewezen als
ontmoetingsplekken voor gezinnen met kinderen, kinderen en aanstaande ouders. In de
toekomst zullen zij, samen met actoren op het vlak van integratie en inburgering, opvang
en onderwijs, werk en opleiding en armoedebestrijding, verder inzetten op geïntegreerde
dienstverlening. Vlaams minister Wouter Beke investeert daarom gedurende drie jaar één
miljoen euro per jaar in vernieuwende projecten. De Vlaamse Regering wil dat Huizen van
het Kind, samen met partners uit verschillende beleidsdomeinen, meer inzetten op
geïntegreerde dienstverlening en deed vanuit dat perspectief een oproep voor 24
vernieuwende projecten. Alle gemeenten die in de lijst voorkwamen onderzoeken of ze
een dossier gaan indienen. Meer info op : Oproepen en mededelingen (kindengezin.be)

VERSLAG IROJ OVL

pagina 2 van 11

Het IROJ OVL neemt kennis van deze evolutie en wenst de vele HVK veel succes bij het
uitbouwen van hun samenwerkingsverbanden. Indien het IROJ hierbij ondersteunend of
faciliterend iets kan betekenen, graag een voorstel agenderen op het komende IROJ.
• Ggz
De 5 Oost-Vlaamse Ggz partners hebben dossiers ingediend na goedkeuring door het
netwerkcomité van Radar. Het betreft een uitbreiding van de reguliere basiswerking obv
een omgevingsanalyse.
Het IROJ neemt kennis van deze stavaza en wenst alle cgg’s succes bij de uitwerking van dit
aanbod.
1.2 Verspreiding organogram en bijhorende oproep naar afstemming
Het IROJ OVL startte in 2019 een proces (begeleid door de Artevelde hogeschool) om de
wildgroei aan intersectorale overlegmomenten te beperken en deze initiatieven beter op
elkaar af te stemmen. Er werd gekozen om te werken met IROJ overlegkaarten waarbij elke
structureel beleidsmatig intersectoraal overleg een zelfanalyse uitvoert en de meest ideale
werking beschrijft. Op heden willen we dit proces finaliseren en brengen we alle
overlegkaarten samen in een Oost-Vlaams organogram. Er werd gevraagd om de
overlegkaarten te finaliseren tegen 8/03 maar er wordt nog een maandje uitstel gevraagd.
Tegen half april wordt het organogram met achterliggen de overlegkaarten op de IROJ
website geplaatst: voorstel van webpagina: IROJ OVL Organogram | Jeugdhulp | IROJ. Dit
overzicht kan helpend zijn bij de communicatie naar uw achterban, overlegfora,…
Het IROJ OVL finaliseert het proces rond de IROJ overlegkaarten en lanceert binnen een
maand het organogram met achterliggen overlegkaarten. Oproep ad trekkers van een IROJ
overleg om een laatste verfijning aan te brengen aan de overlegkaarten via de
doorgestuurde link op de sharepoint (graag seintje aan Daphne zodat de laatste versie kan
gekoppeld worden ah organogram).
In een 2de golf zullen extra overlegkaarten bijgevoegd worden. Neem gerust contact op
met Daphne om dit te bespreken.
Graag opmerkingen rond het algemeen organogram doorgeven aan Daphne tegen eind
maart 2021.

2. OOST-VLAAMSE VERTALING JAARVERSLAG (ACT/OSD/CMP)
2.1 Toelichting vanuit ACT /cijfers 2019( Toelichting cijfers ACT 2019 )
• A doc’s: 23.5% komt uit OVL
• Ingediende A documenten neemt licht toe
• Gaat over alle aanvragen: nieuwe, herindicaties en verlenging
• Priors 71% van toegekende prior kan opstarten binnen de 3 maanden maar afhankelijk van
sector. Vaak sneller in CKG, jeugdhulp wisselend maar VAPH ligt duidelijk lager
• Hoogdringende vorderingen: OVL blijft er bovenuit steken sinds 2016, werkelijke aantallen
zullen nog hoger liggen, grote impact op jeugdhulp want zij krijgen absolute prioriteit,
grote werklast (osd, cmp, parket, ..)
• Continuïteit: 43 lopende trajecten jovo
• Signaal:
o Beperkte mogelijkheden om laag frequent verblijf in te zetten.
o Nood aan 7/7 plaatsing binnen bvb VAPH en OBC
VERSLAG IROJ OVL
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Vraag: Er wordt gesproken over administratieve drempels. Kunnen we gesprek
aangaan om na te gaan wat we verstaan onder “administratieve drempels”?
Bespreking:
In andere IROJ’s is er een sterke vertegenwoordiging vd cliënten zelf. In welke mate heeft dit een
impact op we naar de jeugdhulp kijken? Vaststelling dat we in OVL een beheersbare focus
hanteren. De Cliëntvertegenwoordigers bekijken deze suggestie voor het regioplan 2021
Het idee om nood aan 7/7 opvang dient bekeken te worden bij de acties 2021
2.2 Toelichting OSD (Toelichting OSD ):
24984 minderjarigen, Stijging aantal dossiers sinds 2017, vooral gerechtelijke jeugdhulp (Vlaamse
cijfers). Het decreet IJH zorgde nog niet voor een daling vd instroom gerechtelijke jeugdhulp (cfr
doelstelling gedeelde verantwoordelijkheid in omgaan met verontrusting). Het aantal
consultvragen kende een daling in 2020, veel vragen vanuit clb’s, ook outreachend en online.
Minder aanvragen uit andere sectoren.
Stijgende aantal aanmeldingen bij OCJ vooral door aanmeldingen parket. Voor 2020: Daling
aanmeldingen in OCJ Dendermonde (vooral ingevolge daling aanmeldingen parket), opvallende
stijging aanmelding parket bij OCJ Gent (IJH gelijk) ; OCJ Oudenaarde: stijging instroom, vooral door
partners IJH, ook door parket. Het parket is sterk bepalend in daling/stijging aanmeldingen bij OCJ
en de aanmeldingen van het parket zijn in 2020 met ongeveer 25% toegenomen, deze van IJH
status quo. OSD benoemt haar voorkeur dat er wordt aangemeld door dienst- en hulpverleners,
omdat je hier een partnerschap in gedeelde verantwoordelijkheid kan uitbouwen in het omgaan
met VOS (zie ook doelstelling Decreet IJH). Hulpverleners zetten ipv de stap naar de GV soms liever
de stap naar het parket met oog op gerechtelijke jeugdhulp. Het is echter een illusie/magisch
denken bij jeugdhulpactoren. Een jeugdrechter is geen tovenaar, alle jeugdhulpactoren vissen uit
dezelfde vijver. Ook de impact op kinderen bij een hoogdringende maatregel wordt hierbij
onderschat. Politie mag ook handelen ipv naar de gemandateerde voorzieningen te gaan.
Onderschat OCJ niet als bufferfunctie (vrijwillige aanpak). Belang om de vrijwillige jeugdhulp op te
waarderen en daar de krachten te bundelen en partnerschap tussen jeugdhulpactoren te
versterken! Bij SDJ merken we een grote stijging van het aantal VOS dossiers en
hoogdringendheden. Geen stijging van dossiers jeugddelict (MOF). In Dendermonde kent het
aantal HD geen stijging, en een daling van het aantal VOS dossiers. Het aantal gerechtelijke VOS
dossiers (GV en HD) kent in Gent en Oudenaarde een sterke stijging. Gent kent ook een hoog aantal
HD (begint Dendermonde die doorgaans hoogste HD heeft in te halen). bijna 40% van de kinderen
zijn lager school kinderen!! Jonge kinderen binnen gerechtelijke jeugdhulp zijn de meest kwetsbate
kinderen. Aandacht gaat ook naar kleine kinderen (brussen) in HD die soms verspreid geplaatst
worden (verlies nest/ouders/school + verlies banden met broers en zussen kwijt) in discontinue
trajecten omwille van systeemregels en gebrekkige toegang tot het aanbod. (niet obv hulpnoden)
Signalen:
Vragen onze aandacht in jeugdbescherming 2.0: Hoog conflictueuze echtscheiding, Roma gezinnen,
ouders met eigen problematiek die impact heeft op veiligheid van kinderen. Er wordt reeds veel
ingezet op de implementatie van Sofs ism belangrijke partners (zie ook vervolgtraject gedeeld
vorming Sofs van consulenten en hun partners) en verdere uitbouw van outreachend consulent
(extra personeel).
Mogelijke IROJ acties:
• Het IROJ zet in op breder bekend maken van Consult OSD door alle IROJ actoren te
appelleren op hun doorgeeffunctie van informatie en zo ook dit aanbod op de kaart zetten
binnen hun diensten (omgaan met verontrusting) met, ook naar 1g1p.
VERSLAG IROJ OVL

pagina 4 van 11

•
•
•

•

Het IROJ organiseert overleg tss parket, politiediensten en jeugdhulp om in te zoemen op
bovenstaande vaststellingen (hoogdringende casussen, …)
Het IROJ versterkt het partnerschap met consulenten gezien zij dikwijls alleen staan in hun
taak ‘jeugdbescherming 2.0
Het IROJ versterkt haar linken met volwassenhulpverlening in al haar overlegmomenten en
roept de IROJ leden ook op dit sectoraal te versterken (Veel ouders met eigen
problematiek)
Het IROJ heeft zicht op het regionaal aanbod en de hiaten en volgt uitbreidingsbeleid mee
op (Sos/sofs/…)

2.3 Toelichting CMP (toelichting CMP OVL ):
1 netwerk met 2 partners (Federale + Vlaamse middelen), 2 registratiesystemen: EPD crisiszorg
(algemene ggz) + Insisto voor Jeugdhulp, Consult CMP wordt meer en meer bevraagd, Stijging
pedagogische crisissituaties en acute psychiatrische situaties,…
Het aanbod is volzet: in 2019 kon men bij 1 op 5 aanvragen crisisjeugdhulp geen aanbod
voorstellen. In 2020 daalt dit lichtjes doch het crisismeldpunt is de kanarie id koolmijn (signaal!!!)
Uit cijfers met betrekking tot crisisjeugdhulp in Oost-Vlaanderen 2019 zien we dat het aantal
geïndiceerde crisistrajecten t.o.v. 2018 steeg met 24% . Ook zien we sinds 2017 significante
stijgingen aanbod volzet voor het geheel aanbod. In absolute getallen was het aanbod
crisisbegeleiding het vaakst niet beschikbaar, gevolgd door crisisverblijf, crisispleegzorg en CaH en
crisisinterventie. Ten aanzien van het aantal geïndiceerde crisistrajecten betekent dit dat in 2019
bij 19% het benodigde aanbod volzet was.
Ook voor 2020 tonen de eerste cijfers aan dat het aanbod volzet – ondanks de uitbreiding – vrij
gelijklopend is met deze in 2019. Ook het aantal aanmeldingen zijn vrij gelijklopend met deze van
2019. Ook met betrekking tot het programma crisiszorg stellen we zeker sinds het najaar 2020 een
sterke stijging vast van de vraag. We hebben moeten vaststellen dat er verschillende momenten
zijn geweest in 2020 en ook in januari 2021 waarbij er het totale aanbod crisis (in beide
programma’s) volzet was. De gezondheidscrisis zet een grote druk op het crisisnetwerk.
Tegelijkertijd zien we dat ook de druk op intensieve jeugdhulp toeneemt alsook het aandeel
verontrusting. Dat het aandeel verontrusting hoog blijft, bleek eveneens uit de cijfers van het
College van het Openbaar Ministerie. Op 22 november 2019 stelde het College van het Openbaar
Ministerie jaarstatistieken 2016, 2017 en 2018 van de jeugdparketten voor. Tussen 2014 en 2018
zijn het aantal geopende VOS-dossiers in Vlaanderen gestegen met 50%. Uit cijfers bleek dat in
Oost-Vlaanderen in 2019 het aantal hoogdringende vorderingen gestegen was met 31% ten
opzichte van 2017.Deze verklaren ten dele de druk op het crisisnetwerk. We zien het crisisnetwerk
ten dele als de kanarie in de koolmijn. Het zou wenselijk zijn dat binnen de schoot van het IROJ de
jeugdhulpketen In Oost-Vlaanderen wordt bekeken, de knelpunten in kaart worden gebracht en
een debat plaatsvind over mogelijke acties.
Mogelijke IROJ acties:
• Gegevens uit beide systemen afstemmen: registratie
• Beperkt aanbod 7/7 VAPH/OBC bekijken/ombuigen
• Bezetting aanbod is heel hoog/Veel aanbod is volzet (sommige rtj aanbieders werken
met aanmeldingsstop? Niet kunnen opstarten van reguliere zorg leidt tot crisis. Hoe
kunnen we dit ombuigen?
• Grote nood aan crisisbegeleiding ass en tekort aan expertise invullen
• Doorstroom naar reguliere jeugdhulp is problematisch. Hoe dit verbeteren?
• Acties om de druk op het cmp te verlagen zijn nodig: kanarie id koolmijn!!)
Rechtstreeks aanmeldingen verlagen
VERSLAG IROJ OVL
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Debat open rond hoogdringende situaties (stijging 31%)
Overleg met k diensten: Meer nood aan ziekenhuiscapaciteit (vraag tav FOD?)
Expertise verhogen bij personeel crisisbegeleidingen: veel autisme problemen,
suïcideproblemen, steeds meer complexe vragen, veel vraag naar opname (noden
worden opgevangen met mobiel aanbod maar dit is te zwak en zorgt voor druk bij die
begeleiders)
Jeugdhulpketen herdenken (oproep gedeelde verantwoordelijkheid)
samenwerkingsprotocol en gesprekken rond engagementen voeren met aanbieders
• opvolgen tijdelijke uitbreiding crisisbegeleidingen
• implementatie recente federale uitbreidingen (crisiszorg)-zie varia
• faciliteren vormingsaanbod sos bij crisismedewerkers
Het IROJ OVL neemt kennis van deze cijfers en trends en vertaalt deze info naar IROJ acties
in het IROJ regioplan 2021 (zie bijlage).

3. PLANNING REGIOPLAN 2021
3.1 Vlaams kader regionaal IROJ beleid goedgekeurd op ACO
Dit kadert binnen de vernieuwde visie van het agentschap Opgroeien dat op 19/04/2021 (vm)
zal toelichting worden aan de IROJ leden. Bij de transitie naar een geïntegreerd jeugd- en
gezinsbeleid en vraagt het ACO aan de IROJ’s om naast hun opdrachten in het kader van de
doelstellingen vh decreet IJh ook te focussen op andere opdrachten.
Dit proces zal ook verder verfijnd worden op het voorzittersoverleg dd 22/04. Mogelijke
suggesties uit OVL graag verzamelen op input voor IROJ voorzittersoverleg dd 22 april 2021
(Sharepoint)
Het Agentschap Opgroeien lanceert haar visie rond toekomstig geïntegreerd jeugd- en
gezinsbeleid. Alle IROJ leden worden uitgenodigd op een online toelichting op 19/04/2021
(vm) . Suggesties worden transparant verzameld in bovenstaand documentje op
SharePoint. Graag bespreken in jullie achterban en suggesties noteren in document op
SharePoint tegen 21/04/2021.
3.2 Plenaire bespreking voorgestelde acties obv input IROJ werkgroepen:
Vermaatschappelijking: traject met de ambassadeurs.
➢ alle IROJ actoren engageerden zich bij de start van de opmaak van de visietekst om hun
bijdrage te leveren bij de uitrol van deze mindshift (is een doelstelling ih decreet IJH). Hoe
krijgen we de minder gemotiveerden mee? Het traject start in september 2021.
Participatie: lanceermomenten grabbelbox/cliëntperspectief inbrengen bij provinciale
afsprakennota crisis.
➢ Warme oproep om ook na te denken over hoe we mensen kunnen bereiken die minder
vertrouwd zijn met participatie (niet de meest betrokken mensen alleen bereiken). De IROJ
WG participatie is aanvullend ook nog op zoek naar personen uit het Algemeen
welzijnswerk, armoedeverenigingen, vaph, Zuidpoort, vereniging van mensen met een laag
inkomen, SIVI,… Het participatiegesprek dat gepland was op het IROJ van december 2020
zal hernomen worden op het IROJ van mei 2021. Er zal onderzocht worden hoe
jeugdhulpactoren mee te krijgen ih participatieverhaal (zelfde doelstelling als het traject
met de ambassadeurs) en of jongeren kunnen aansluiten op een IROJ vergadering).
Crisis: zie bovengenoemde voorstellen van IROJ acties.
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➢ Het blijft een continue oefening om het occasioneel aanbod te vergroten zonder
exclusiecriteria. Het gesprek rond het samenwerkingsprotocol zal ingaan op deze
bezorgdheden.
Het IROJ OVL gaat akkoord met het budgetvoorstel van de wg vermaatschappelijking en de
acties van de wg participatie. Het IROJ OVL engageert zich om de signalen vd
netwerkstuurgroep crisis om te vormen tot acties en zal deze samen met de
netwerkstuurgroep crisis en de nieuw op te richten IROJ WG Toegang concretiseren. Deze
acties vragen een gedeelde verantwoordelijkheid/engagement van alle actoren in de
Jeugdhulp.
3.3 Bespreking IROJ acties rond verontrusting-continuïteit-toegang in break-outrooms
In de 3 breakout rooms werden obv een voorbereiding opgemaakt door Daphne een gesprek
gevoerd rond toekomstige IROJ acties voor 2021. De opdeling wordt gemaakt in acties met en
zonder IROJ budget. Heel veel dank aan de trekkers die dit gesprek mee hielpen leiden.
Continuïteit
• Het IROJ werkt een andere formule uit mbt groepsbegeleiding voor ouders in hoog
conflictueuze scheidingen ism de IROJ wg HCS
• Het IROJ richt een IROJ werkgroep op die acties uitwerkt rond relationele continuïteit,
in afstemming met de IROJ wg jovo, het dedicated werken en de lerende netwerken
gedeelde verantwoordelijkheid (doorbreken lineair denken). De suggestie wordt
geformuleerd om Jan Naert te betrekken die hieromtrent reeds expertise heeft
opgedaan, alsook het IROJ WVL. Warme oproep om interesse om hieraan deel te
nemen kenbaar te maken aan Daphne tegen 23/04. Het IROJ zet in op niethulpverlening gerelateerde continuïteit (HV’ers “komen en gaan”) via
jeugdverenigingen en andere vrije tijdsbesteding waar vertrouwenspersonen en
relationele continuïteit kan gecreëerd worden.
• Het IROJ OVL organiseert afstemming rond diagnostiek (voor alle leeftijdscategorieën
sneller en meer gerichte afstemming) ism…
• Het IROJ OVL faciliteert afstemming tussen de kernpartners 1g1p en streeft ernaar om
schaalvoordeel provinciaal te organiseren. Steun aan initiatieven voorbije jaren (1 gezin
- 1 plan, Huizen vh kind, …) waarbij pleidooi voor netwerkbehoud. + IJveren voor
afstemming initiatieven lokaal regionaal, provinciaal en Vlaams niveau, cf. 1 gezin 1
plan in regio-indeling die niet ondersteunend is voor nabijheid.
• Het IROJ OVL werkt acties uit om het tekort aan begeleidingsaanbod voor
minderjarigen die sgog stellen, weg te werken
• Het IROJ heeft zich op de noden en hiaten in haar aanbod en behoudt hiervoor het
overzicht door uitbreidingsbeleid actief op te volgen via terugkoppeling op het IROJ en
gezamenlijk te werken aan een betere infodoorstroming
•
Het IROJ stemt het regionale hulpverleningsaanbod i.f.v. zorggarantie voor jonge
kinderen af op elkaar en volgt dit proces op ism de provinciale zorggarantieteam (werf 2)
• Het IROJ organiseert lerende netwerken gedeelde verantwoordelijkheid (doorbreken
lineair denken id jeugdhulp en legt link naar relationele continuïteit
Toegang
• Het IROJ OVL richt een IROJ wg toegang op met volgende actiepunten:
o Het IROJ OVL brengt het aantal wachtenden (met hun gemiddelde wachttijd) op
Jeugdhulp in OVL in kaart (nRTJ + RTJ)
o Het IROJ OVL signaleert tav Vlaanderen dat het geen zicht hebben op de RTJwachtenden, beleidsmatig niet verantwoord is. (neemt actie)
o Het IROJ OVL formuleert acties om jongeren id jeugdhulp met migratieachtergrond
beter te bereiken
VERSLAG IROJ OVL
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o
o
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Het IROJ OVL verbetert obv onderzoek de weg van jongeren en hun ouders naar
de Brede Instap (zie aanbevelingen onderzoek ’t zitemzo)
Het IROJ OVL meet en evalueert de effecten van 1G1P op de toegangsgraad tot (de
rest van) de IJH
Het IROJ verbetert de toegang tot de jeugdhulp en gaat in gesprek met aanbieders
(café declaré-open declareren van aanbod NRTJ)
Het IROJ zet in op breed bekend maken van de consultfunctie OSD (ook naar 1g1p
(nu vooral clb) ism OSD

Verontrusting:
• Het IROJ organiseert in elke subregio een casustafel verontrusting: geschat budget
4950 euro voor procesbegeleiding
o Vraag om budget te beperken en intern te zoeken naar procesbegeleiders: DOP wil
procesbegeleiding voorzien, ook act vernoemt de Vlaamse poel aan
procesbegeleiders.
o Graag ook openstellen naar andere actoren zoals familiehulp, politie, jeugdwerk,
basisvoorzieningen…
o Oproep om dit concept verder samen uit te bouwen/ OSD+VK+…?
• Het IROJ organiseert een 3 daagse rond wetenschappelijke kaders IMH ism de
forumgroep joki en radar
o Geschat budget 8000 euro doch vraag om middelen vanuit radar te voorzien
o Dit aanbod is eerste stap in samenbrengen vd 2 werkgroepen aangaande jonge
kinderen (forumgroep en procesgroep infants)
• Het IROJ werkt een groepsaanbod uit mbt hoog conflictueuze scheidingen
• Het IROJ werkt een aanbod sos (veiligheidsplanning) uit voor de Brede instappartners ,
basisvoorzieningen ( kinderopvang/jeugdwerk) en de crisismedewerkers
o Welke sectoren zetten al goed in op sos?
o OSD heeft draaiboek
• Het IROJ zet in op breder bekend maken van Consult OSD door alle IROJ actoren te
appelleren op hun doorgeeffunctie van informatie en zo ook dit aanbod op de kaart
zetten binnen hun diensten (omgaan met verontrusting) met, ook naar 1g1p.
• Het IROJ organiseert overleg tss parket, politiediensten en jeugdhulp om in te zoemen
op bovenstaande vaststellingen (hoogdringende casussen, partnerschappen met
consulenten,…)
• Het IROJ versterkt haar linken met volwassenhulpverlening in al haar
overlegmomenten en roept de IROJ leden ook op dit sectoraal te versterken (Veel
ouders met eigen problematiek)
• Het IROJ heeft zicht op het regionaal aanbod en de hiaten en volgt uitbreidingsbeleid
mee op (Sos/sofs/…)
Het IROJ OVL heeft een aanzet van regioplan 2021 opgemaakt aanzet IROJ regioplan OVL
2021. Nieuw op te starten IROJ werkgroepen/overlegmomenten (graag interesse tot
deelname tegen 02/04 kenbaar maken bij Daphne).
- IROJ wg Toegang
- IROJ wg relationele continuïteit
- Groepje ter uitwerking aanbod sos voor bi en crisismedewerkers
- Groepje ter voorbereiding aanbod 3 daags aanbod wetenschappelijk kaders
- Groepje uitwerking casustafels met nieuwe procesbegeleiders

4. WAT KAN DE ROL VH IROJ BETEKENEN BIJ RECENTE EVOLUTIES?
4.1 DIW/lerende netwerken gedeelde verantwoordelijkheid’- Quid werkingsgebieden
• Zoals afgesproken op het IROJ volgt bij elk intersectoraal uitbreidingsbeleid een OostVlaams afstemmingoverleg. Mbt deze oproep vond dit plaats op 01/03/2021.
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De lerende netwerken gedeelde verantwoordelijkheid kunnen provinciaal
georganiseerd worden. Hoe pakken we dit aan in OVL? Op het IROJ van 07/05 worden
de voorstellen hieromtrent samengelegd en besproken. Alle ideeën graag mailen naar
Daphne.
Regio’s die een dossier zullen indienen mbt DIW maken zich kenbaar bij Daphne ifv
provinciale afstemming. Daphne nodigt op heden de trekkers van W&D en ZOVLMeetjesland uit.

Het IROJ OVL bekijkt op 07/05 hoe we de lerende netwerken in OVL zullen vorm geven
(provinciaal of subregionaal). Daphne organiseert afstemming tss kandidaat
dossierindieners DIW.
4.2 Agentschap Opgroeien lanceert haar visie op een toekomstig jeugdbeleid
Dit agendapunt werd niet besproken gezien er een online toelichting gepland staat op 19/04/2021.
De subregionale vertaling zal voorbereid worden met de IROJ voorzitters op 22/04. Alle input
graag bespreken met uw achterban en verzamelen op input voor IROJ voorzittersoverleg dd 22
april 2021 (Sharepoint).
Het IRJ OVL neemt kennis van de geplande online toelichting door het agentschap
Opgroeien op 19/04. Suggesties voor een subregionale vertaling graag transparant
verzamelen in bovengenoemd document (input voor IROJ voorzittersoverleg dd 22/04).
4.2 Extra federale middelen radar ifv crisis
Dit agendapunt werd niet besproken door een gebrek aan tijd. Volgende info wordt evenwel via
dit verslag meegedeeld. Hieronder een korte samenvatting van wat de uitbreiding concreet betekent;
3 budgetten die verhoogd worden:

Forfait
- Werkingsmiddelen
- Netwerkpsychiater
- Programma crisis

Financiering 2021
Originele B
Addendum
Verschil
3 264 403,80 € 3 804 545,54 € 540 141,74 €
140 078,09 €
240 434,29 € 100 356,20 €
189 425,63 €
290 080,03 € 100 654,40 €
1 432 384,28 € 1 771 515,42 € 339 131,14 €
540 141,74 €

Extra context:
• Budget voor netwerkpsychiater mag vanaf nu over 4 ipv 2 personen gespreid worden.
Komt neer op 0,43VTE extra vanaf 15/2
• Budget voor het programma crisis dient, volgens het document, expliciet ingezet te worden
als mobiele crisiszorg en niet als omkadering crisisbedden of flexibele casefinanciering. Dit
komt neer op 4,82 VTE extra vanaf 15/2
• Budgetten netwerkcoördinatie, langdurige zorg, IC&L, dubbeldiagnose worden niet
aangepast
Tot op heden is niet duidelijk of deze middelen permanente of tijdelijke middelen zijn gezien ze
toegevoegd worden aan het contract van 2019-2021. Hieromtrent krijgen we volgende week
donderdag meer duidelijkheid. Vanaf dan kunnen we concrete acties ondernemen ikv de
implementatie van de uitbreiding.
4.4 Zorggarantie (werf 2)
Dit agendapunt werd niet besproken door een gebrek aan tijd. Volgende info wordt evenwel via dit
verslag meegedeeld:
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Er volgt binnenkort een omzendbrief (april).De rondzendbrief zal enerzijds informeren
omtrent de inhoudelijke keuzen m.b.t. de doorstart werf 2 en anderzijds wordt het privaat
aanbod opgeroepen om in te tekenen op beschikbare middelen per provincie.
Men voorziet verschillende stappen:
o De provinciale coördinator werf 2 faciliteert bij de totstandkoming van de
voorstellen uit de provincie en brengt ze samen. Het IROJ wordt geïnformeerd
omtrent de ingediende voorstellen.
o Opgroeien is beschikbaar om vóór het definitief indienen van de aanvragen in
dialoog te gaan met de provinciale coördinator en/of de initiatiefnemers omtrent
concrete voorstellen
Casuscoördinatie zorggarantie zal vanaf 2022 niet langer opgenomen worden door private
jeugdhulpaanbieders, maar overgedragen worden aan medewerkers zorggarantie binnen
ACT en OSD. De casusgebonden middelen werf 2 worden stelselmatig omgezet naar
provinciale budgetten.
Het provinciaal budget voor Oost-Vlaanderen zal zeker niet voldoende zijn om alle met
middelen werf 2 gecreëerde residentiële plaatsen in de provincie ‘regulier’ te kunnen
maken. Het gaat hierbij om drie Huisjes in de Straat van het CIJG, het werf 2-leefgroepje
van 4 tot 6 kinderen in het CKG ’t Kinderkasteeltje, twee residentiële plaatsen in het CKG
Sloeberhof en twee in het CKG Het Open Poortje Waasland. Aangevuld met alle
bovenreguliere (en vaak hoog intensieve) contextbegeleidingen door alle CKG in OostVlaanderen, het CIJG en vzw Amon; de perinatale netwerkscreening door pleegzorg;...
Oproep tav het IROJ om het grote engagement en de gedreven inzet van de partners in het
oorspronkelijke provinciale zorggarantieteam te erkennen en dus aandringen op voldoende
provinciale middelen ten einde de intussen als goed bevonden ontwikkelingen en
praktijken te valoriseren en te bestendigen.
Vaststelling dat ondanks de andere organisatie (bv via inzet op vroegdetectie en –
interventie en dit zelfs prenataal, via casuscoördinatie zorggarantie,…) toch de nood
gevoeld werd naar extra ‘plaatsen’ met behulp van de casusgebonden middelen werf 2.
Vraag van de provinciale stuurgroep zorggarantie (juli 2020): Kan het IROJ OVL de nood aan
reguliere uitbreiding van residentiële CKG- en CIG-plaatsen onderschrijven? Kan het IROJ
OVL deze nood in kaart te brengen op vlak van regionale spreiding, leeftijd van de
betrokken minderjarigen, soort plaats,… ?

5. VARIA
5.1 De wijzigingen in aanbod GES+ OVL door teruggave erkenning van MFC Sint-Gregorius
(6 plaatsen ges+ wordt vervangen door rugzakfinanciering (bedrag is gelijk aan 1 plaats);
Er werd voor de lopende dossiers gedaan op het intersectoraal zorgnetwerk om te zoeken naar
oplossingen. Wat dient er te gebeuren op middellange termijn?
Het IROJ OVL neemt kennis van deze wijziging.
Hoe pakken we deze wijziging ih aanbod aan? Dit zal een invloed hebben op de mfc’s.
Het IROJ doet een oproep aan voorzieningen om de vrijgekomen plaatsen te verdelen
(zoals bij een uitbereidingsbeleid). Tim neemt dit mee naar het platform minderjarigen en
koppelt voorstel terug tegen 07/05/2021. Opvolging volgende vergadering.
Warme oproep om dergelijke fluctuaties ih aanbod transparant bekend te maken aan het
IROJ, liefst vanuit de sectorale overleggen.
5.2 Vraag om IROJ 30/04 te verplaatsen
Het IROJ OVL gaat akkoord om de IROJ vergadering van 30/04 te verplaatsen naar 07/05
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5.3 vraag van HOGENT naar interessante vraagstukken voor bachelor proeven.
Dit agendapunt werd niet besproken door een gebrek aan tijd maar werd reeds via mail
bezorgd. Aanvragen indienen tegen 01/04/2020 via aanvraagformulier (meer info zie bijlage en
mail met voorstellen van Daphne dd 17/03/2021)
5.4 Vraag van Artevelde Hogeschool project ‘elke jongere heeft recht op een dossier’
Dit agendapunt werd niet besproken door een gebrek aan tijd maar werd reeds via mail
bezorgd. Projectoproep van WVG, start vh project jan /maart 2021, het betreft een
actieonderzoek naar de beleving van jongeren 12-25 jr, op zoek naar goede praktijken id
jeugdhulp rond ‘Recht op dossier’. Willen 12 praktijken in Vlaanderen (min 1 per
provincie/samenwerkingsverband). Vraag om oproep te agenderen op subregionale
netwerkstuurgroepen IJH.
Agenda volgend IROJ overleg dd 07/05:
- Online plaatsen organogram/overlegkaarten
- Hoe ges+ plaatsen herverdelen in OVL (voorstel platform minderjarigen?)
- Opstart IROJ WG’n (cijfers, continuïteit en toegang) en andere groepjes ter
voorbereiding van IROJ acties
- Hoe pakken we de opstart vd lerende netwerken gedeelde verantwoordelijkheid aan in
OVL ? (Provinciaal of subregionaal)
- Terugkoppeling netwerkstuurgroepen
- Vraag vanuit radar rond extra federale middelen mobiele crisisbegeleidingen
- Evolutie zorggarantie (werf 2)
- Nood aan sociale tolk die ook cultuur sensitief denkt/Groter aanbod van tolkenpool
samen met onderwijs?
- Extra Vlaamse middelen ( voor OSD (2 per regio) en ocj/vk extra 1.2 miljoen, 20
tijdelijke verblijfplaatsen jeugdzorg, gekoppeld aan 40 trajecten intensieve begeleiding
‘terug-naar-huis’). ‘We zijn niet blind voor de negatieve gevolgen van de lockdown en
de coronamaatregelen’, Wouter Beke (de standaard 10/03/2021).
Interessante info:
• https://www.hogent.be/projecten/faith/ lifeCity app, Het is een vertelinstrument dat
ingezet kan worden binnen de individuele begeleiding van kinderen in de jeugdhulp.
faith@hogent.be of lifecity@hogent.be of joke.dewilde@hogent.be 0473 56 50 30
• Met het project DIVER-CITY wil men van HOGENT beter begrijpen op welke uiteenlopende
hulpbronnen ouders beroep doen wanneer ze uitdagingen rond opvoeding/in het gezin
ervaren, en hoe trajecten naar gezinsondersteuning op diverse wijzen vorm krijgen. Men
lanceert een vragenlijst in 9 talen via hogent.be/gezinsondersteuning. Graag verspreiden
naar de ouders binnen jullie netwerken
• Oproep voor projecten met een vernieuwend of experimenteel karakter | Wonen
Vlaanderen
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