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VERSLAG IROJ OVL 
Datum: 7/05/2021 

Locatie:  Online via teams 

Refertenummers: Noteer refertenummer(s) 

Aanwezig: zie aanwezigheidslijst via teams 

Verontschuldigd: Mevr Van Gerwen, mevr Bruneel, .. 

Voorzitter:   Bert Vanacker 

Verslaggever: Daphne Sasanguie 

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

VERWELKOMING 

De voorzitter verwelkomt iedereen: 

• Normaal gezien zouden er mensen vanuit de VVSG aansluiten op het overleg. Daphne volgt 

dit verder op gezien er niemand aanwezig is vandaag. 

• Ward Van Hoorde vervangt vandaag Dirk Remy voor het VAPH. 

• Nancy, voorzitster van de netwerkstuurgroep IJH ZOVL werd enige tijd geleden opgenomen 

in het Ziekenhuis tgv een Covid besmetting. Ondertussen verblijf ze na 3 weken coma terug 

in een gewone ziekenhuiskamer en is ze gestart met revalidatie (vermoedelijk zal dit een 

lange revalidatie worden (opnieuw leren spreken, stappen,…). Ze beseft heel goed dat ze 

door het oog van de naald is gekropen… We zoeken dus een tijdelijke vervanger voor de 

regionale netwerkstuurgroep ZOVL. Vanuit het IROJ werd haar een kaartje gestuurd met 

om haar veel beterschap te wensen.  

1. OPVOLGING VERSLAG DD 12/03/2021 
Het verslag van 12/03 wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. In opvolging van het verslag 

volgende terugkoppeling: 

• Elp afstemming : Radar en de coördinatoren van 1g1p zijn tot een afstemming gekomen 

tussen ELP radar en het federale aanbod ELP. Er zijn veel gelijkenissen wat betreft 

werkwijze, kaders, visies, vorming, aantal sessies,… De verschillen situeren zich vooral op 

organisatorisch niveau nl verloning, aanwerving, verwijsbrief, samenwerking met de 

huisarts, focus al dan niet op de context (meer elp 1g1p), gratis of niet, .. 

Het overzicht ELP radar-1g1p vindt u hier. In een 2de fase dienen we verder af te stemmen 
met al het andere aanbod wat betreft psychologen (Tejo, cgg’s, overkop, clb, ocmw’s, 
jac,…). Daphne neemt dit verder op met de WG Toegang (zie IROJ regioplan). 

• Overkop : Vlaanderen keurde op 03/05/2021 3 Oost-Vlaamse aanvragen mbt Overkop 

goed nl Gent-Scheldekracht met locaties in Gent en Wetteren, regio Waas en Dender met 

locaties in Sint Niklaas  en regio ZOVL-meetjesland met locaties in Aalst en Ronse.  
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https://radar.be/elp/algemeen/
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Habbekrats diende ook een dossier in voor de regio Waas en Dender maar werden niet 

weerhouden (o.m door te weinig overleg met een aantal kernpartners). De aanvraag 

voldeed wel aan alle ontvankelijkheidsvoorwaarden en kreeg een waardering voor het 

originele ondernemingsplan en de aandacht voor participatie door jongeren.   

Het IROJ beseft dat de link tussen Jeugdhulp en Jeugdwerk beter kan. Vanuit het proces 
rond overkop merken we dat er een langetermijn visie nodig is wat betreft jeugdwerk-
jeugdwelzijn. Jeugdwerk zou subregionaal structureel overleg willen oprichten. Vanuit het 
IROJ willen we dit zeker mee helpen ondersteunen. De partners zijn in OVL Eglantier, 
Vagevuur, Habbekrats, vzw Jong.,… Plan van aanpak en evoluties opvolgen op een volgend 
IROJ overleg. 

2. AFWERKING REGIOPLAN IROJ OVL 2021 
Richtlijnen vanuit Brussel mbt IROJ acties: 

- Acties nemen obv noden en overzicht bewaken zodat het principe wie eerst komt, eerst 
maalt ondervangen wordt 

- Elke actie dient intersectoraal uitgewerkt te worden. Het openstellen voor intersectorale 
partners is niet voldoende 

- Graag ook deel vrijhouden vh budget voor acties rond participatie.  
- Bij studiedagen ook deelnameprijs vragen en niet te veel geld enkel aan catering voorzien 

Daphne overloopt het IROJ regioplan 2021 obv input van de IROJ werkgroepen, de vorige IROJ 
vergaderingen met break-outrooms, regioplan 2020, … De laatste versie van dit overzicht is steeds 
terug te vinden op de sharepoint: Regioplan IROJ OVL 2021-2022  

Het IROJ OVL gaat akkoord met voorgesteld ambitieus regioplan 2021-2022 en hoopt 
hiermee een duidelijk signaal te geven aan Vlaanderen (zinvol provinciale niveau). De 
trekkers verfijnen hun acties adhv de IROJ fiches. Concreet worden in de nabije toekomst 
volgende stappen genomen: 

1. Opstart IROJ wg (relationele) continuïteit (trekker Gretl): di 01/06 van 13h-15h 
2. Opstart IROJ wg toegang di 25/05 van 11h-13h. trekker wordt nog bepaald 
3. Afstemming tussen Oost-Vlaamse partners die bezig zijn rond diagnostiek wordt 

geïnitieerd. Daphne contacteert Wieter (De Morgenster) en Joris (De Waai) ifv hun 
initiatief ikv DIW. Graag volgende partners betrekken: Az St Nikolaas, cgg’s, car, cos, 
mdt’s (mutualiteiten,…), k-diensten en afstemmen met Vlaamse plannen. 

4. De IROJ wg cijfers ( 09/06 van 12h30-14h30) brengt naast haar initiële doelstelling 
(zicht krijgen op aanbod en vraag in OVL) het probleem rond weekend opvang in kaart 
(stap 1) samen met osd, pleegzorg, act, mobiel care van radar (Evelyne Dobbeleer),.. 
hoe groot is dit probleem? Komt dit enkel door personeelstekort? Wat komt uit Café 
Declaré? Stap 2 (bewustwording genereren) samen met lerende netwerken gedeelde 
verantwoordelijkheid/ prov netwerkstuurgroep crisis, wg relationele continuïteit. 

5. Het VK engageren zich om breed na te gaan wat de BI nodig heeft om in gesprek te 
gaan rond zorgen/verontrusting vanuit hun expertise als VK en daarrond vorming op te 
zetten. Deze actie zal ondersteund worden door o.a. OSD (Isabelle), DOP (Gretl) en 
pleegzorg (Johan) en focust op de basishouding (hoe ga je in gesprek? hoe ga je 
hieromtrent samenwerken, bespreekbaar maken met de cliënt, … Dit aanbod zal linken 
hebben met traject vd ambassadeurs wat betreft spreken met het netwerk/ 
doctoraatsopdracht van Gret’l rond transparante basishouding, de casustafels GV, 
1g1p, relationele continuïteit (hulpverleningsrelatie), … Het IROJ OVL doet de suggestie 
om te starten met een bevraging: wat hebben medewerkers nodig? 

6. Hoogdringende situaties in OVL: er vond reeds een gesprek plaats met 
OSD/CMP/parket maar dat gesprek focuste op de onderlinge relaties. De opzet van het 

https://kindengezin.sharepoint.com/:w:/r/sites/jeugdhulp/overleg/iroj/ovl/2021/iroj/regioplan%202021/ACO/acties%202021%20overzicht%20(002).docx?d=w2e9d153834c0463fbf0f9699078f38d5&csf=1&web=1&e=bLuDft
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gesprek vanuit het IROJ gaat ruimer naar samenwerking/afstemming,…. Daphne 
neemt hierin initiatief met volgende partners act, osd, parket, jr, lokaal team k&g, caw 
(link mt gbo/volwassen hulpverlening) en cmp. Het CMP geeft aan de kanarie id 
koolmijn te zijn. Hoe kunnen we deze jongeren vroeger in beeld krijgen en  een gepast 
antwoord bieden zodat de noodprocedure die een hoogdringende maatregel is minder 
vaak gebruikt moet worden. 

7. De IROJ WG Jonge kinderen (forumgroep) werkt momenteel een 3 daagse vorming uit 
met wetenschappelijke kaders rond geestelijke gezondheid, trauma en hechting bij 
jonge kinderen (IROJ budget). Momenteel werken volgende personen dit voorstel uit: 
Kathy Colson, Marianne, Lien (radar) ism OSD.  

8  …. 

 3. DIW/LEREND NETWERK GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID  
• Waas en Dender (Ilse) 

Deze regio diende een projectaanvraag in. Zij ervaarden in de regio veel goesting en enthousiasme 

om out of the box te denken. Er werden leidende principes opgesteld (goeie match vinden tss 

zorgnood en wat aan jeugdhulp nodig is staat hierbij voorop). Daarnaast wil men een 

gemeenschappelijk verhaal met kind en jongere en gezin schrijven waar men intersectoraal elkaar 

sneller vindt, weg van crisissituaties, sneller samen rond de tafel zitten, waken over kwaliteitsvolle 

doorstroom,  1 vast plek, stem vh kind en jongere (regie ligt daar), … de jeugdhulppartners hebben 

elkaar vlot gevonden en focusten zich op wat dit verhaal concreet kan betekenen. ACT betreurt het 

feit dat ze niet betrokken zijn geweest in deze regio. 

• ZOVL-Meetjesland:  

Op heden is er een projectaanvraag ingediend met een bepaalde visie en concept. Er zijn heel wat 

partners betrokken en men is nog steeds in gesprek om meerdere partners te betrekken. Het 

proces hieromtrent verliep niet zo evident. Er wordt gevraagd om om de kans te geven aan de 

partners om gevoeligheden regionaal te bespreken. Vanuit het IROJ betreurt men deze gesloten 

houding en hoopt men dat de jeugdhulppartners uit de regio blijvend in gesprek gaan.  

• Overzicht aanvragen andere provincies:  

In WVL diende men 3 aanvragen in, Antwerpen 3, Limburg 1 provinciale aanvraag, Vl. Brabant 2 en 

geen aanvraag voor Brussel. 

Het IROJ OVL neemt kennis van deze aanvragen en wenst beide projecten veel succes. Het 
IROJ roept ook op om blijvend in gesprek te gaan met elkaar in ZOVL-meetjesland. Op 
20/05 wordt gecommuniceerd welke 2 projecten weerhouden zijn om op te starten met 
budget. Terugkoppeling op IROJ in juni. 

• Opstart lerende netwerken gedeelde verantwoordelijkheid 

Meer info zie omzendbrief. 

De finaliteit van deze lerende netwerken is geblokkeerde ontwikkelingstrajecten vermijden. De 

focus ligt op samenwerking met o.a. de residentiële partners. Het organiseren van lerende 

netwerken zo dicht mogelijk bij de cliënten lijkt zinvol doch voor  generalistische hulp is men op het 

IROJ van mening dat dit niveau hoger ligt. Het IROJ OVL meent dan ook dat het bovenlokaal niveau 

het meest uitgelezen niveau is voor de lerende netwerken (betrokkenheid creëren).    

Het buiten de lijnen kleuren kent verschillende invalshoeken: ofwel zoeken sectoren elkaar op 

vanuit een gebrek aan bepaalde expertise ofwel dient de cliënt meer centraal te komen staan en 

werkt men vraaggestuurd. Het principe van gedeelde verantwoordelijkheid is belangrijk tussen de 

organisaties én het ruime netwerk (ook focus buiten jeugdhulp). Op heden zijn er heel wat 

drempels tss de diensten en voorzieningen die dienen weggewerkt worden 

(transparantieproblemen,..). 
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Op een volgend IROJ worden verdere afspraken gemaakt omtrent de opstart van de Oost-
Vlaamse lerende netwerken en de Vlaamse richtlijnen daarbij. 

4. VERHOUDING IJH REGIO’S VERSUS 1G1P REGIO’S. 
De regioindeling 1g1p is niet evident voor OVL. Organisaties dienen zich hiernaar te verhouden 

maar andere indelingen zorgen voor andere samenwerkingsmogelijkheden. Dit signaal werd reeds 

vanuit het IROJ OVL doorgegeven aan het agentschap Opgroeien. 

Daarnaast is er sprake van een herverdeling vd regio’s in Vlaanderen. De huidige 1g1p regio’s en 

zorgzones matchen niet met de regio’s van integrale jeugdhulp en de recente referentieregio’s van 

minister Somers. We wachten hieromtrent een beslissing van het kabinet WVG af.  

Aanvulling: In de beslissing vd Vlaamse regering staat vermeld dat de Oost-Vlaamse zorgraden 

352.0000 euro middelen zouden krijgen. Dit blijken de oude provinciale RWO middelen te zijn 

waardoor de RWO medewerkers naar de sel’s zijn gegaan. Nu werd dit in een besluit gegoten, 

vandaar de mededeling. Het blijft een feit dat de elz een vrije grote reflex kennen richting 

gezondheid. Benieuwd wat daar allemaal gebeurt rond gezondheidszorg/ziekenhuisnetwerken… 

Het IROJ OVL wil het gesprek aangaan rond de huidige regioindeling in Oost-Vlaanderen 
maar wacht voorlopig af wat de Vlaamse regering hieromtrent zal beslissen. (richting en 
timing). We hernemen dit agendapunt op een volgend IROJ. 

5. TERUGKOPPELING TOEKOMSTIG GEÏNTEGREERD JEUGD- EN 

GEZINSBELEID DD 19/04 EN VOORZITTERSOVERLEG 22/04 
Op het IROJ van 12 maart 2021 werd het toekomstig geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid kort 

toegelicht door Daphne. Later volgde voor elk IROJ lid en zijn/haar vervanger een algemene 

toelichting vanuit het agentschap Opgroeien in op 19/04. Daar werden, en bij herhaling ook op het 

voorzittersoverleg dd 22/04/2021 reflecties en bedenkingen geformuleerd. 

Het IROJ OVL neemt kennis van de ongerustheid bij VAPH, CGG’s, Onderwijs, Radar,  Caw 
(graag Vlaams regeerakkoord aligneren op de lokaal sociaal beleidsplannen).  

De vraag wordt ook gesteld naar enige consistentie (geen wijzigingen iedere 5 jaar) en zicht 
op het grote geheel (nu heel gefragmenteerd). De jeugdhulppartners menen hier recht op 
te hebben en uiten de bedenking of dit toekomst verhaal geen valse start heeft gekend 
gezien men verneemt dat verschillende sectoren niet of in minder mate betrokken zijn 
geweest. De verschillende signalen werden ook meegeven op het voorzittersoverleg.  

De IROJ leden kijken uit om na de zomer mee aan tafel te mogen zitten als externe 
partners bij de verder uitwerking van de Vlaamse werkpakketten.  

6. VRAGEN TAV HET IROJ UIT IROJ (NET)WERK(STUUR) GROEPEN EN OF 

LERENDE NETWERKEN/REGIONALE NETWERKSTUURGROEPEN  

• De IROJ wg vermaatschappelijking heeft haar uitnodiging mbt de ambassadeurs verstuurd 

(zie ook bijlage) en op de IROJ website https://iroj.jeugdhulp.be/nieuws/iroj-ovl-zoekt-

ambassadeurs-vermaatschappelijking-van-de-jeugdhulp  . Graag oproep aan uw 

achterban/regionale netwerkstuurgroepen/diensten/… om mensen warm te maken voor 

dit interessant aanbod en dus ook mensen af te vaardigen.  

https://iroj.jeugdhulp.be/nieuws/iroj-ovl-zoekt-ambassadeurs-vermaatschappelijking-van-de-jeugdhulp
https://iroj.jeugdhulp.be/nieuws/iroj-ovl-zoekt-ambassadeurs-vermaatschappelijking-van-de-jeugdhulp
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• Het platform minderjarigen schreef een brief tav hun agentschap omtrent de nieuwe 

plannen van het agentschap Opgroeien. Het VAPH reageerde dat dat gesprekken 

hieromtrent nog lopende zijn en zij onderschrijven de vernoemde principes. Aanvullend 

wordt de reconversievraag van St Lievenspoort toegelicht. Het platform adviseerde deze 

vraag alvast positief. Het gaat over een beperkt aantal personeelspunten (98 ptn) die van 

thuisbegeleiding NRTJ worden omgezet naar RTJ. Deze reconversie heeft geen invloed op 

de residentiele capaciteit. Aangezien deze reconversiefiche pas nu verspreid werd, kunnen 

iroj leden nog reageren tegen eind volgende week. Zonder tegenbericht keurt het IROJ OVL 

deze aanvraag goed. Daphne informeert Sint-Lievenspoort.  

Het IROJ OVL adviseert de reconversievraag van St. Lievenspoort positief. Net zoals bij 
andere reconversievragen wordt de vraag gesteld om de jongeren op de wachtlijst NRTJ 
niet in de kou te laten staan.  

7. VARIA 
• Oproep cliëntvertegenwoordigers voorbereiding participatiedebat IROJ juni 2021 

• Oproep 19/03/2021 tijdelijke uitbreiding CB Sofs+ verblijf ( 8 modules CB Sofs en 4 

modules verblijf voor Oost-Vlaanderen). De regioverantwoordelijke OSD kreeg de opdracht 

om reeds erkende partners samen te zetten om een gedragen voorstel uit te werken voor 

de regio. Belangrijke uitgangspunten bij dit overleg waren: Voortgezette evenwichtige 

regionale spreiding met oog op inzet tvv minderjarigen en hun context gevat binnen 

‘jeugdbescherming 2.0 in de gehele provincie , Verdere inzet, via voldoende 

capaciteitsopbouw in de private organisaties, op verder experimenteren en innoveren 

binnen het partnerschap met de GV en SDJ, Mikken op goede evenwichtige verhouding 

tussen inzet CB Sofs en modules Verblijf, Mogelijkheden benutten van de private partners 

tot snelle operationalisering vanaf 1/05. Verspreiding van en verder doorwerken op het 

geleerde inzake (samenwerkings- en verblijfs)praktijk ‘flexbed’ (CIG Sint-Jan Baptist). 

Vzw LIA: huidig aanbod 4 modules CB Sofs (door omzetting 8 DUP modules) + nieuwe 

uitbreidingsvraag tijdelijk voor 3 modules CB Sofs + 1 module verblijf. Totaal: 7 modules CB 

Sofs + 1 module verblijf in Waas en Dender. 

Vzw De Cocon: huidig aanbod 6 modules CB Sofs (uitbreiding) + nieuwe uitbreidingsvraag 

tijdelijk voor 3 modules CB Sofs + 1 module verblijf in samenwerkingsverband met CIG Sint-

Jan Baptist. Totaal: 9 modules CB Sofs + 1 module verblijf in Deinze- Eeklo-Gent. 

Samenwerkingsverband team VONK (vzw Amon, vzw Jeugdzorg, vzw Ruyskensveld): 

huidig aanbod 12 modules CB Sofs (6 uitbreiding + 6 omzetting modules CB) + nieuwe 

uitbreidingsvraag tijdelijk voor 2 modules CB Sofs + 2 modules verblijf. Totaal: 14 modules 

CB Sofs + 2 modules verblijf in Zuid-Oost-Vlaanderen. 

• Innovatief project OOOC’s : Nav moeilijke uitstroom bij de OOOC’s werd door de Oost-

Vlaamse OOOC’s  een innovatief project aangevraagd bij het agentschap Opgroeien. Er zal 

een kader uitgewerkt worden dat toelaat om bij complexe dossiers sneller te kunnen 

schakelen naar verblijf (prioritering, Outreach,…). Er worden voor dit innovatieve project 2 

modules ambulante diagnostiek omgezet. Dit innovatief project wordt samen uitgewerkt 

met medewerkers van ACT en OSD.  

Het IROJ OVL neemt kennis van deze uitbreidingen SofS en van het goedgekeurde 
innovatief project van de OOOC’s en wenst iedereen veel succes met de uitwerking. 
Graag een terugkoppeling ten gepaste tijde. 
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• Plek 1g1p in IJH overleg 

Een groot deel van de netwerkpartners van 1G1P maakt ook deel uit van het IROJ. Er is 

overlap doch op heden vertolkt er niemand de stem van de netwerkverbanden 1g1p in het 

IROJ. Daphne overlegt geregeld met de coördinatoren om uitwisseling te versterken doch 

een deelname aan het IROJ zou, naar analogie van een aantal andere provincies, wenselijk 

zijn. Daphne stelt hen de vraag op het overleg dat deze namiddag plaatsvindt en koppelt 

terug op het volgende IROJ. 

Afstemming met de 1g1p netwerken en het IROJ is wenselijk. Daphne bespreekt deze 
uitnodiging met de coördinatoren en koppelt terug op het volgende IROJ.  

• Verder proces IROJ organogram 

De overlegkaarten en bijhorende organogram staat online.  

Oproep aan elke IROJ werkgroep om dit verder af te werken indien nog nodig. 

 

Agenda volgend overleg 

- Participatiedebat cliëntvertegenwoordigers 

- Link jeugdhulp-jeugdwerk: Vlaamse plannen, Oost-Vlaamse initiatieven (online 

uitwisseling in zovl, vraag van jeugdwerk voor allen) 

- Opstarten lerende netwerken gedeelde verantwoordelijkheid 

- Terugkoppeling stavaza iroj acties (IROJ regioplan 2021-20222) 

- Stavaza regioindelingen 

- Stavaza werkpakketten toekomstverhaal Jeugdhulp 

- … 

 


