Netwerkstuurgroep Deinze Eeklo Gent
Datum: 4/06/21
Aanwezig: Koen Berwouts (ELZ Gent), Daphne Sasanguie (IROJ), Wendy Eerdekens (Artevelde
Hogeschool), Liesl Vereecke (RADAR), Marc Bittremieux (De Twijg), Patrick D’Oosterlinck (VCLB), Bert
D’hooghe (Opgroeien), Jonathan Vercruysse (Apart), Steven Bauters (interstedelijk CLB), Els Roobroeck
(Tanderuis), Fien Codron (Fiola), Jan Artois (Steevliet), Griet De Paepe (verslag) (ELZ Meetjesland)
Verontschuldigd: Joy Eeman, Leen Samyn, Tine Notredame, Sofie De Langhe, Nico De Pauw, Marc De
Veirman, Chris Vandevorst

1 Goedkeuring verslag vorige vergadering 11 september 2020
Het verslag is goedgekeurd

2 Nieuwe IROJ werkgroepen toegang en relationele continuïteit
IROJ werkt met een regioplan (elk jaar een aantal acties). Zij willen graag 2
nieuwe werkgroepen oprichten:

2.1 Toegang (gestart op 25 mei):
Doel: toegang tot jeugdhulpverlening voor kwetsbaren verhogen. Hoe komt het dat een aantal
doelgroepen onvoldoende doorverwijzen (huisartsen en politiediensten)? Men wil starten met
een bevraging, good practices, … Marc Bittremieux legt uit dat dit al een oud zeer is. De
bekendheid van jeugdhulp is nog steeds onvoldoende.
Het jeugdhulplandschap verandert steeds, maar ook de medewerkers van diensten veranderen
regelmatig en de drempel voor sommige ouders is te groot. Dat bemoeilijkt de zaken.
Hoe kunnen we onze werkingen bekend maken?
o RTJ-punt naar analogie van RADAR (https://radar.be/netwerkpunt/),
https://radar.be/links/, https://radar.be/nieuws/themaspecifiek-consult/ RADAR zette
reeds in op
o Met verschillende dagcentra nog eens samen zitten en elkaars werking leren kennen
o cliëntenvertegenwoordigers deed reeds een voorstel
Mensen met ervaring of suggesties mogen mailen naar Daphne

2.2 Relationele continuïteit:
Relatie die hulpverlener heeft met een cliënt is een moeilijk gegeven, maar is cruciaal in de
hulpverlening. Bewustwording hieromtrent is het doel van deze werkgroep. Men zoekt
mensen die hier al wat verder in staan en die al wat expertise hebben. Arteveldehogeschool zet
in op professionele nabijheid en leefgerichte intervisies.
Kunnen doorschakelen en meegaan met een steunfiguur + netwerk rond het gezin. SAM vzw
geeft ook workshops rond professionele nabijheid.
Actie: Graag oproep mee verspreiden

3 Participatiekompas
Tool voor voorzieningen om te zien hoe ver ze staan met participatie in de eigen organisatie.
Men kan een quick scan doen: ondersteuning voor teams of organisaties, actieplan opzetten,
werkvormen, tips en reflectie. Meer informatie? Klik hier.
Een aantal organisaties gaan hier intern mee aan de slag.

Actie: verspreid naar sectorale overleggen en gebruik naar hartenlust

4 Onderzoeksproject recht op dossier (Wendy Eerdekens)
“Het dossier van mij is van mij” (opdracht vanuit departement WVG). Actieonderzoek naar
beleving van jongeren en ouders omtrent recht op (inzage, geen, …) dossier, “goede” praktijken,
en drempels die hulpverleners ervaren. (zie powerpoint)
Het is moeilijk om organisaties te vinden die hulpverleners hebben die willen meewerken aan het
onderzoek. Specifiek hulpverleners van CGG, OCJ, niet-begeleide-minderjarigen-vluchtelingen,
CJG (sint-jan baptist?), CLB, …
Er zijn bewonersgroepen in verschillende organisaties. Is het een idee om net die aan te spreken
via organisaties? Zo hoort men echt de stem van de jongeren. Wendy kan de flyer en filmpje
doorsturen naar de aanwezigen.
Een aantal organisaties geven aan dat er weinig mensen vragen naar inzage van het dossier,
hoewel dit wel duidelijk gecommuniceerd wordt.
Actie: Flyer en filmpje mogen doorgestuurd worden binnen organisaties. Spread the word

5 Workshopaanbod RADAR
Vanuit RADAR (Netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen) wenst
men graag, i.s.m. (GGZ-)partners, een workshopaanbod te organiseren omtrent preventie,
vroegdetectie en -interventie van psychische problemen bij kinderen en jongeren. In 2020 deden
we dit ook, maar kon dit niet doorgaan wegens de gekende pandemie. Uiteindelijk gingen de
workshops online door.
In 2021 willen we graag terug live organiseren. Met RADAR (Chantal De Vis) werd al concreter
nagedacht over de invulling van de workshops. Net zoals vorig jaar vragen we input van de partners
via volgend formulier. Elke partner mag dit formulier intern doorsturen naar medewerkers. Zij
mogen een top 3 doorsturen. Alle antwoorden worden verwerkt via google forms. Graag een
voorkeur doorgeven voor 20 juni.
De workshops zijn gericht naar professionelen werkzaam op nulde en eerstelijn.
Een concrete datum is er nog niet gevonden, vermoedelijk november-december 2021.
Actie:

Graag het formulier en de inhoud van we workshops doorsturen naar medewerkers.

6 Uitbreiding 1G1P sinds 1/2/2021
Op 1 februari gingen de nieuwe uitgebreide 1G1P van start. Krachtgericht Waas en Dender (3
ELZ’s), Samen1Plan Gent-Scheldekracht (2 ELZ’s), RTJ De Tafels (6 ELZ’s). (zie powerpoint).

7 Impact van referentieregio’s op de werking binnen IJH
Netwerk IJH in Oost-Vlaanderen volgt deze indeling niet – wel eerder die van regionale
zorgzones.
Referentieregio’s: kadernota 9/10/20 vanuit kanbinet Somers. Samenwerkingsniveau, geen
nieuwe bestuurslaag. 4 grotere regio’s: Gent, Vlaamse Ardennen, Denderregio, Waasland.

We zullen moeten afwachten wat de uiteindelijke evoluties zijn en het is moeilijk om hierop te
anticiperen. Omtrent arrondissementen (federaal) is er geen duidelijkheid en dat zal ook een
grote impact hebben.
Het is jammer dat er steeds wisselende regio’s worden voorgesteld op verschillende kabinetten.
Er zijn al heel wat mooie samenwerkingsverbanden die nu op de helling staan. Er wordt veel
energie gestoken in.
Als er een andere indeling komt, zal het netwerk jeugdhulp zich daar ook toe moeten verhouden.
Alle provinciale niveaus gaan op een andere manier georganiseerd worden. Verschillende
diensten werken ook op een provinciaal niveau (CAW, OSD, …)

8 Uitbreiding Overkop huizen
Oproep om tot 30 OverKop-huizen in Vlaanderen en Brussel (oorspronkelijk 5 in Vlaanderen –
1/provincie) te komen. Wetteren, Sint-Niklaas, Aalst, Ronse zijn in Oost-Vlaanderen bij gekomen.
1G1Plan mocht per regio 1 OverKophuis voorstellen. RTJ De Tafels heeft een grote

9 De ideale wereld
Doel: Op een andere manier met elkaar in gesprek gaan. In Oost-Vlaanderen zijn er 2 regio’s die
een aanvraag ingediend hebben (Waas en Dender en RTJ De Tafels). Beiden werden niet
weerhouden voor het project.
Er wordt een lerend netwerk gevormd en men wil dit uitrollen. IROJ bekijkt hoe men dit kan
organiseren en communiceert dit.

10 Varia
•

•

•

In de media kwam het schrijnende verhaal van het 14-jarig meisje dat verkracht en gefilmd
werd en zelfmoord pleegde. Men gaf aan dat het meisje hulp zocht, maar tegen lange
wachtlijsten keek.
IROJ kreeg ook het signaal dat jonge jongeren (12-14 jaar) meisjes onder druk zetten om zich
uit te kleden, te filmen en als eerste online te plaatsen. Jongeren zijn die geen MOF-statuut
hebben, waardoor ze uit In Oost-Vlaanderen zijn er geen instanties/organisaties die hier rond
werken. In andere provincies zijn
In de werkgroep wordt aangegeven dat het probleem veel groter is dan we op dit moment
zien.

