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VERWELKOMING 
Sara Weyn zal vanaf heden het IROJ vervoegen als afgevaardigde voor het cbl (interstedelijk en 
gemeenschapsonderwijs). Vera blijft vervanger. Sara maakt deel uit van CLB GO prisma (sinds 3 jaar 
fusie tss CLB GO Dendermonde en Sint-Niklaas). Sara en Vera nemen koppelen iroj info van en naar 
het “radio overleg” waar alle Oost-Vlaamse CLB’s GO en stedelijk onderwijs elkaar ontmoeten.  
 
De leden van het IROJ OVL kiezen er voor om de komende vergaderingen fysiek te laten 
plaatsvinden en geen mensen  online te laten aansluiten. Op deze manier hoopt men op maximale 
betrokkenheid en uitwisseling tijdens het fysiek overleg. Wie thuis moet blijven omwille van 
besmettingsgevaar kan uiteraard wel online aansluiten.  
 

1. OPVOLGING VERSLAG DD 11/06/2021 
Het verslag dd 11/06 wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

• STAVAZA SIGNAALNOTA KIND IN NOOD (IROJ BRUSSEL) 
Dit agendapunt wordt verschoven naar een volgende bijeenkomst. 
 

• ADVIESBOOM GGZ 
Er is een voorstel van digitale wegwijzer in de maak door Radar. Ze stellen voor om hun voorstel 

eerst voor te leggen aan een kleine groep om dan nadien met de opmerkingen aan de slag te gaan 

alvorens men dit agendeert op het IROJ. Vanuit de cliëntvertegenwoordigers vraagt men de 

doelgroep mensen met migratieachtergrond voldoend mee te nemen. De 

cliëntvertegenwoordigers vinden dit een interessant en zinvol instrument. 
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Het IROJ OVL kijkt uit naar een ontwerp van adviesboom/wegwijzer. Er wordt contact 
gelegd met Emma De Pauw van ELZ Gent die ook bezig is met het in kaart brengen van 
diensten en er wordt extra aandacht gevraagd voor de doelgroep mensen met 
migratieachtergrond. 

• SAMENWERKING IROJ OVL -1G1P 
Er vond een aangename babbel plaats met alle partijen (etentje). Fijn om elkaar op deze manier te 

ontmoeten en te komen tot een spontane en ongedwongen babbel. Hoe de samenwerking tss het 

IROJ en de netwerken 1g1p verder concreet vorm zal krijgen, wordt geconcretiseerd op een 

vervolgoverleg op 8 nov 2021.  

Enkele inhoudelijke reflecties nav de nieuwe Governance die de overheid aangekondigd heeft :  

• Wie beheert het 1g1p construct? De partners of de kernpartners? 

• De verandering van financiering (middelen worden toegekend aan de kernpartners ipv aan 

de partners) zorgt voor bedenkingen: Wat zal de invloed zijn op de verbinding tss partners 

(huidige structuur dwingt tot samenwerken)?  Kan een vzw autonoom beslissen bv 

personeel aanwerven? Als een kernpartner zaken door factureert naar een ander partner is 

er een grijze zone wat betreft btw. Hoe matcht de finaliteit van het intersectoraal werken 

met een mogelijke oprichting van een nieuwe actor/vzw? 

• Ziet het agentschap opgroeien dit 1g1p samenwerkingsmodel als opstap voor andere 

samenwerkingen? Belangrijk om als jeugdhulppartners hier aan mee aan mee te kunnen  

bouwen. 

• Het concept van de Critical Friend werd geïntroduceerd op alle stuurgroepen. Het 

agentschap opgroeien stelt per regio 4 mensen aan die de verbinding tussen het Vlaams 

niveau en de netwerken 1g1p zal mee helpen versterken.  Deze verbindingsfiguren zullen 

de beleidsprincipes mee helpen vertalen naar het werkveld en doen dit vanuit hun 

helikopterzicht als intersectorale medewerker en IROJ beleidsondersteuner. Voor OVL zijn 

dat Els Wijnendaele, Krista De Vos, Daphne Sasanguie en Liesebet De Crop (nog niet 

definitief). De concretisering van deze opdrachten wordt samen met de kernpartners 

uitgewerkt op ondermeer op 25/10/2021. Het IROJ dacht dat de functie van verbinding 

met het Vlaamse kader net bij het IROJ lag en wordt de vraag gesteld waarom deze functie 

bij het eigen agentschap komt te liggen? Er is reeds een directe link van het Agentschap 

naar de coördinatoren, op deze wijze een parallelle link organiseren lijkt vreemd. Op deze 

wijze het waardevolle concept van een ‘critical friend’ implementeren voelt vreemd aan. 

Een critical friend kijkt meestal mee ‘van opzij’ en niet ‘aangestuurd van bovenuit’. 

Niettegenstaande hopen de Critical Friends goed ontvangen te zullen worden in de 

verschillende netwerken en zal in overleg bekeken worden hoe de functie verder vorm zal 

krijgen. 

Het IROJ OVL had een aangename babbel met de 3 kernpartners/coördinatoren om 
verdere samenwerkingsafspraken te bespreken. Een vervolgoverleg volgt op 08/11/2021. 
De kernpartners bekijken met hun achterban hoe men dit geconcretiseerd wil zien 
(bespreken op stuurgroepen is tot op heden nog niet overal gebeurd). Alle IROJ leden die 
in een stuurgroep 1g1p zitten engageren zich om het pad verder mee te effenen. Het IROJ 
OVL beseft dat de netwerken ruimte nodig hebben om het partnerschap zelf mee in te 
vullen.  

De wijziging id financiering van de netwerken roept een aantal vragen op. Bert neemt op 
vraag van het IROJ contact op met collega IROJ voorzitters om te horen of eenzelfde 
bedenkingen daar ook spelen.  
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De Critical Friends 1g1p werden kenbaar gemaakt. Het IROJ OVL formuleerde hierbij een 
aantal bedenkingen die ook op het voorzittersoverleg worden meegenomen door Bert. 

OSD stelt 2vte’s aan (outreachend consult) ifv competentieverhoging partners 1g1p in het 
omgaan met verontrusting/regie bij de cliënt binnen verontrusting.  

• AFSTEMMING DIAGNOSTIEK WAAS EN DENDER 
De ambitie om Oost-Vlaamse aanbieders diagnostiek verbinding te laten maken met elkaar werd 

opgenomen in het IROJ regioplan 2021 (wanneer spreek je over diagnostiek? wiens taak is het 

opstellen van diagnostiek, wanneer naar zorggarantie/1g1p/m doc?).  Na verder overleg vernemen 

we dat Wieter en Joris toch partners (zie vorig verslag) zullen samenbrengen omtrent dit thema 

binnen het kader van de lerende netwerken gedeelde verantwoordelijkheid Waas en Dender 

(voortbouwend op hun ervaring hieromtrent). Voorlopig formuleerden ze dit als een wg dynamisch 

en procesmatige diagnostiek vanuit verschillende sectoren. De Vlaamse evoluties hieromtrent 

dienen hierop afgestemd te worden alsook verbinding met prov zorggarantiestuurgroep. (werf 2).  

Wieter en Joris engageren zich om een werkgroep op te starten onder het IROJ en binnen 
het lerend netwerk Waas en Dender “ dynamisch en procesmatige diagnostiek vanuit 
verschillende sectoren”. In een eerste fase zullen zij een beperkt aantal mensen rond de 
tafel brengen om nadien te verruimen. Wordt teruggekoppeld op een volgend IROJ. 

• AFSPRAKEN PARTICIPATIEDEBAT 
De vorige vergadering werd uitgebreid stilgestaan bij het participatiedebat. Het IROJ ging actief in 

debat over de rol van de cliëntvertegenwoordigers en engageert zich om hier blijvend over te 

reflecteren. Afspraken werden gemaakt: 

• de cliëntvertegenwoordigers gaan steeds na op welk item ze een inbreng willen 

formuleren. Daphne bereidt dit samen met hen voor (zoals voorheen reeds gebeurde). 

• De stem van de jongeren/cliënten inbrengen in het IROJ is een opdracht van elke iroj 

partner. CIiëntvertegenwoordigers signaleren noden maar hebben te weinig personeel en 

middelen om dit alleen te trekken. 

• CAW en VAPH bevragen geïnteresseerden om aan te sluiten bij de IROJ wg participatie. 

Vele IROJ leden geven aan dat ze dit blijvend op hun lokale agenda’s inplannen (groeiproces). Als je 

als voorziening expertise hieromtrent wil inkopen, kost dit geld. Tijdens de inspiratiemomenten van 

de grabbelbox (reflectie instrument) worden kaartjes aangereikt om dit proces binnen uw eigen 

organisatie te ondersteunen. Vlaams wordt een cliëntenforum opgericht en werd een SWOT 

analyse opgemaakt om te bekijken hoe cliëntvertegenwoordiging in de toekomst verbeterd kan 

worden, …  

Het IROJ OVL blijft organisaties/diensten aansporen om ook eigen jongeren/gezinnen te 
bevragen rond beleidsthema’s en hierover terug te koppelen op het IROJ. 

 

2. EVOLUTIES JEUGDHULP  
• SUGGESTIES VIA 6 MIDDELEN 

Dit Vlaams interprofessioneel akkoord zorgt voor extra (personeels)middelen vanaf juni 2021 

(retroactief vanaf 1 mei 2021). Volgende sectoren zijn hierbij gevat: caw/bjb/ckg’s/vaph/ socio- 

culturele sectoren/kinderopvang, gezondheidsinstellingen en -diensten. Deze middelen dienen in 

eerste instantie ingezet te worden om de werklast van de werknemers te verminderen. Het poolen 

van middelen behoort ook tot de mogelijkheid. Binnen BJB werd dit lineair verdeeld volgens de 
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modules die een voorziening aanbiedt. Binnen het vaph werd dit volgens doelgroep verdeeld.  Het 

CAW geeft aan dat er vanuit het sociaal overleg instructies kwamen om in te zetten op 

meerderjarigen. 

Het IROJ OVL doet een oproep tav bovengenoemde sectoren/jeugdhulppartners om bij de inzet 

van deze extra verkregen middelen rekening te houden met volgende signalen uit het Oost-Vlaams 

jeugdhulplandschap: 

• Binnen vaph en obc situeert zich een groot probleem rond weekendopvang. Daarnaast is 

er na een laag frequent verblijf op internaat soms geen weekendoplossing (CMP wordt 

overbevraagd); 

• In OVL kampen we, net zoals in de andere regio’s, met veel crisissen; 

• In OVL is momenteel geen aanbod voor VOS jongeren die seksueel grensoverschrijdend 

gedrag (SGOG) stellen; 

• Intersectoraal werken wordt meer en meer belangrijk en kan niet meer gezien worden 

als iets wat iemand er bovenop neemt 

• De nood aan medewerkers met een psychiatrische kennis is groot 

• De nood aan kennis/expertise in het omgaan met jongeren/gezinnen met een 

migratieachtergrond wordt groter/gebrek aan tolkenuren 

Het IROJ OVL stelt met tevredenheid vast dat er extra middelen geïnvesteerd zijn om de 
werklast bij de werknemers te verminderen.  

Aanvullend nodigt het IROJ OVL de Oost-Vlaamse Jeugdhulppartners uit om bij de inzet 
van de via 6 middelen rekening te houden met bovengenoemde Oost-Vlaamse 
jeugdhulpnoden. Vanuit een vraag naar gedeelde verantwoordelijkheid/solidariteit en de 
vraag naar zorgcontinuïteit wordt de suggestie gedaan om de huidige praktijk die vandaag 
de dag wordt gehanteerd mee te helpen veranderen. Door samen (anders) na te denken 
over bepaalde thema’s en bepaalde opdrachten extra aandacht aan te geven, hoopt het 
IROJ OVL een steentje bij te dragen bij een afgestemde Oost-Vlaamse Jeugdhulp! De stem 
van de kinderen wordt door het aangeven van deze noden in de verf gezet. 

Deze oproep wordt verspreid via het IROJ verslag met de vraag dit te communiceren naar 
ieders achterban.  

Aanvullend roept het IROJ OVL organisaties op om het probleem van weekendopvang na 
laag frequent verblijf op internaat mee kenbaar te maken. Graag bespreken op sectoraal 
overleg. Wordt opgevolgd op volgend IROJ (indien er een vraag komt). 

• WERF 2 (NIEUWE RONDZENDBRIEF/ PROV ZORGGARANTIETEAM  

03/09/2021) 
Wijzigingen: 

• Inkanteling opdracht casuscoördinatie in werking van ACT/OSD (vanaf 01/2022). 
Nu nemen de CKG’s en het CIG dit op in OVL. Zij hebben hieromtrent een visie uitgewerkt 
en hebben hun regulier aanbod hierop aangepast (focus op jonge kinderen met dreigende 
uithuisplaatsing). Obv deze verworven inzichten wordt een overdracht gerealiseerd, in 
afstemming met de provinciale netwerkstuurgroep zorggarantie. ACT/OSD geven aan dat 
zij dit realiseren binnen de bestaande opdracht en personeelsmiddelen. 

• Opdracht van de prov netwerkstuurgroep zorggarantie om de middelen rugzakfinanciering 
te herbekijken. 

• Signaal uit de provinciale netwerkstuurgroep zorggarantie dd 03/09/2021:  
o Diensten worden frequent op zorgtafels gevraagd: zorgt voor veel druk 
o Vraag naar drughulpverlening/volwassenhulpverlening: 
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▪ om https://kindreflex.be herhaaldelijk te introduceren 
▪ vraag om sneller door te verwijzen naar kind en gezin 
▪ betere opvolging na paaz opname ondanks er geen hulpvraag is 
▪ strikte criteria bij moeder en kind opname karus (mentale beperk en 

depressie) graag versoepelen 
▪ aandacht voor ouders met postpartum 

o Gedeelde verantwoordelijkheid mag niet enkel plaatsvinden op een zorgtafel.  
Grote druk bij kind en gezin (zelf verontrusting benoemen, m doc invullen ipv clb’s, 
te hoge verwachtingen rond sos= geen ontlasting ondanks gedeelde 
verantwoordelijkheid 

o Processen vallen soms stil bij opnames 
o Aandacht voor overdracht casuscoördinatie door act/osd 
o Veel vragen rond diagnostiek 

▪ afstemming met connect 0.4/sos: wanneer spreek je over diagnostiek (link 
met project dat Wieter en Joris zullen opstarten). Wanneer spreek je over 
diagnostiek? Wiens taak is het opstellen van diagnostiek (vk?): wanneer 
naar zorggarantie? Wanneer naar 1g1p? wanneer m doc? 
Onduidelijkheid zorgt voor uitstel 

Het IROJ OVL verneemt dat jeugdhulpactoren betrokken op zorggarantie niet tevreden zijn 
met het late communiceren van de omzendbrief ifv duidelijkheid voor de organisaties. Het 
bestaande capaciteitstekort en tekort aan modules intensieve begeleidingen zijn reëel en 
partners werf 2 geven aan dat deze niet altijd innovatief kunnen ingevuld worden (cfr 
toekomstige reconversie oproep). 

Signalen tav volwassenhulpverlening worden door alle actoren actief meegenomen.  

• LERENDE NETWERKEN GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID OVL 
Agentschap opgroeien lanceerde de oproep ‘ lerende netwerken gedeelde verantwoordelijkheid’. 

Deadline hiervoor was 17/09 maar OVL kreeg uitstel omwille van het geplande IROJ op 

24/09/2021. Een extra verduidelijking omtrent de oproep werd bijgevoegd bij de uitnodiging van 

dit IROJ. We vernemen op het IROJ dat er in OVL in elke regio 1g1p een lerend netwerk zal worden 

opgericht.  

• Regio Gent: Vanuit De Schakel (BJB) zal men een aanvraag indienen 

 Els Callens (Lionshulp) is aanspreekpunt. 

• Regio ZOVL: BJB, vaph, gezondheidsozrg, pleegzorg zouden ingediend hebben  

 Eva (De Kaap) is aanspreekpunt  

 Project DIW werd in deze regio niet weerhouden.  

• Regio Waas en Dender: Partners: Hof Ter Welle – Beveren, LIA – Sombeke, Spoor 56 –Hamme, 

De Steiger – Lokeren, MFC De Hagewinde - Lokeren.   

 Bert Vanacker (De Hagewinde) is aanspreekpunt 

Het project DIW werd hier niet weerhouden en men gaat ad slag met de ontvangen 

opmerkingen (Instroom juiste match bij de instroom (niet zo sterk); Verplicht diagnostisch traject 

(sterk);  Gezamelijke regie:/warme overdracht (niet zo sterk want beter is om niet los te laten); … 

 
Info omtrent weerhouden projecten DIW in andere provincies kan bevraagd worden bij Daphne. Deze info 

werd niet besproken op het IROJ maar kan inspirerend werken voor de nieuwe op te starten lerende 

netwerken. 

Het IROJ OVL neemt kennis van de 3 Oost-Vlaamse lerende netwerken gedeelde 
verantwoordelijkheid en Daphne communiceert dit tav Brussel.  Daphne neemt contact op 

https://kindreflex.be/
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met de aanspreekpunten en vraagt om betrokken te worden ifv intersectorale 
samenwerking OVL.Het IROJ OVL wenst de 3 lerende netwerken veel succes toe en nodigt 
uit tot een spontane wisselwerking met het IROJ OVL.  

• HOE KIJKEN DE JEUGDHULPPARTNERS VAN OVL NAAR HET 

WEGVALLEN VAN EEN PROVINCIAAL NIVEAU EN BOVENLOKALE 

SAMENWERKINGEN? 
Samenvatting gesprek: 

- Aanbod op maat (lokaal of bovenlokaal) vergt ook coördinatie 
- Hoe gaan provinciaal georganiseerden (werf 2, cachet-ota-radar-caw-gespecialiseerde 

hulp/verontrusting/delict/..) zich moeten verhouden tegenover lokale 
samenwerkingsverbanden? 

- regio Eeklo-Aalst is te uitgebreid 
- Waar en hoe worden IROJ functies ingebed?  

- Bovenlokale afstemming/coördinatie en co creatie 

- Gebundelde signaalfunctie tav Vlaanderen 

- Aanspreekpunt Oost-Vlaamse Jeugdhulp 

- Bovenlokaal expertise samenbrengen 

- … 

Het Agentschap Opgroeien lanceerde haar visie rond toekomstig geïntegreerd jeugd en 
gezinsbeleid begin 2021. Alle IROJ’s kregen een online toelichting hieromtrent op  
19/04/2021. Opmerkingen hierbij werden doorgegeven op het voorzittersoverleg dat 
hierop volgde. Er volgde intern een impactanalyse en ‘werkpakketten’ werden opgericht 
om de zaken eerst intern te verfijnen. Externen worden bevraagd en betrokken in het 
najaar 2021. 

Het IROJ OVL kijkt uit naar een tekst/plan van aanpak die kan dienen als basis voor de 
besprekingen. Op heden ervaart men de werkpakketten binnen het agentschap als heel 
besloten. Hoe staat het agentschap tegenover het betrekken van gespecialiseerde hulp?  
Impact op jeugdbescherming? Regio indeling?  

Het IROJ OVL vraagt om dit verhaal samen te schrijven. Wie is dé Jeugdhulp en denkt mee 
na over visie van morgen? Waarom zijn de IROJ’s en de IJH-actoren in dit proces niet 
bevraagd?  

3. STAVAZA IROJ WG’N 
• IROJ WG SGOG (SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG) 

Een jaar geleden werd op het IROJ een signaal gegeven over een gebrek aan aanbod rond 

specialistische behandeling/begeleiding voor deze doelgroep (sgog). Toen werd een signaal 

verstuurd naar het agentschap en werd op het IROJ de afspraak gemaakt om een werkgroep op te 

richten en te zien wat mogelijk is binnen OVL. Relevante partners (binnen OVL en daarbuiten, 

alsook voorzieningenbeleid) werden samengebracht, opties werden bekeken en een 

samenwerkingsverband werd opgericht (groot engagement want nood is hoog). Nav de zelfmoord 

van een Oost-Vlaams meisje na een groepsverkrachting (zomer 2021) werd een stavaza 

overgemaakt aan de desbetreffende kabinetten, het agentschap Opgroeien en de 

werkgeversfederatie (vooral kennisgeving van het nieuwe samenwerkingsverband en bijkomende 

oproep om dit als een groeimodel te zien en graag extra middelen te voorzien in de toekomst). 

Deze nota werd jammer genoeg niet besproken op het IROJ gezien dit pas op 24/09 plaatsvond. 
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Alle voorstellen van het samenwerkingsverband (inclusief oprichting indicatiestellingsteam ifv 

instroom) worden uitgewerkt binnen de reguliere middelen van de partners. Het groepsaanbod zal 

starten eind sept 2021. De grote vraag blijft welk aanbod er mogelijk zal zijn eens de jongeren in 

beeld zijn door het indicatiestellingsteam.  Relevante IROJ partners die actiever betrokken willen 

worden, kunnen aansluiten op volgende bijeenkomsten (mailings en verslaggeving blijven breed 

verspreid worden naar de initiële mailinggroep).  Niettegenstaande wordt de vraag gesteld naar 

een persoonlijke toelichting op een volgend overleg. 

IROJ OVL neemt kennis van het schrijven en nodigt het samenwerkingsverband uit een 
persoonlijke toelichting te komen geven op het volgend IROJ. Niettegenstaande werd veel 
waardering en validatie uitgesproken voor de betrokken mensen van het 
samenwerkingsverband die binnen reguliere middelen een voorlopig aanbod willen 
ontwikkelen voor de Oost-Vlaamse jongeren. 

• IROJ OVERLEG HOOGDRINGENDE SITUATIES IN OVL 08/09/2021 
Zoals afgesproken op het vorige IROJ werd een overleg ingepland omtrent de hoogdringende 

situaties in OVL. In eerste instantie werd geopteerd voor mensen die in het IROJ zitten, gezien zij 

als afgevaardigde voor hun sector aan tafel zitten. 

Gemaakte afspraken uit verslag en op te volgen ism IROJ OVL: 

• Stijn bekijkt het aantal tussenkomsten GV bij hoogdringende situaties 

• Alle actoren aan tafel (en bij uitbreiding de actoren van het IROJ) maken de Pretoriaanse 
maatregel (geen vordering maar voorwaarden die moeten gevolgd worden bv vrijwilligheid 
verkennen) bekend bij hun achterban 

• Jeugdhulpactoren oproepen om sneller linken leggen met zorggarantie/werf 2/ Machtelt 
(dreigende uithuisplaatsing bij -9 mnd tot 3 jarigen) en GV.  Wordt via IROJ kenbaar 
gemaakt 

• Het debat openen omtrent het benoemen van de verontrusting en ondersteuning bij 
invullen m doc is opnieuw nodig. Hoe doen we dit als IROJ OVL? Casustafels? Vorming van 
VK? Dialoog met de cliënt? Wordt besproken op het IROJ OVL 

• Parket gaat na wie het meest hoogdringende situaties aanmeldt. 

• De inzichten van het innovatief project (De Cocon-OSD) worden besproken op een volgend 
overleg 

• Wisselleren tss parket/cmp/osd wordt opgestart: (Lies, Pom en Isabelle maken hieromtrent 
afspraken). Inzichten worden teruggekoppeld op een volgende bijeenkomst 

• Kindreflex dient nog beter kenbaar te worden gemaakt bij volwassenhulpverlening, 
drughulpverlening, ziekenhuizen, spoed, justitiehuizen,… Expoo zet hier op in, doch hoe 
pakken we dit gecoördineerd aan in OVL? Bespreken op een IROJ/ zorgcircuit 
middelenmisbruik (Daphne/Joris). Sociale diensten ziekenhuizen, artsen… welke weg 
bewandelen zij? Stijn Beirens bekijkt met Zorgnet Icuro welke stappen verbeterd kunnen 
worden 

• (Outreachend) Consult OSD en VK, netwerkpunt radar breed bekend maken bij de 
jeugdhulpactoren 

• Parket kan baat hebben bij info rond Jeugdhulp. 
Een bevraging wordt opgemaakt om te peilen naar wie hun aanspreekpunten zijn binnen 
jeugdhulp/relatie tot werf 1. Aanvullend bekijkt het parket welke momenten er zinvol 
kunnen zijn zodat wij eens kunnen aansluiten om het jeugdhulplandschap te 
verduidelijken. Wie neemt dit op, samen met Daphne? Bekijken op IROJ. 

Er vond een uitwisseling plaats en heel wat gedeelde zorgen werden benoemd. Het parket 
steunde de filosofie van jeugdhulpdecreet en de beslissing van het parket werd door de 
jeugdhulpactoren niet in vraag gesteld. Bovenstaande afspraken werden gemaakt en 
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worden opgevolgd in een vervolgoverleg 09/03/2022. Iroj leden worden gevraagd om 
bovenstaande afspraken te delen met hun achterban. 

Cliëntvertegenwoordigers vragen aandacht voor het informeren/betrekken van de ouders 
bij hoogdringende situaties.  

 

• IROJ WG CIJFERS/BEVRAGING 
Er werd een bevraging opgemaakt voor de Oost-Vlaamse VAPH voorzieningen en OBC’s nav 7/7 

bezetting. De bevraging werd verspreid op 20/09/2021 via de IROJ leden (deadline indienen 

30/10). Resultaten worden besproken op volgende IROJ wg cijfers dd 30/11/2021 (wg cijfers van 

15/10 vervalt). 

IROJ OVL heeft een kwantitatieve bevraging verstuurt naar Oost-Vlaamse voorzieningen 
VAPH en OBC (via IROJ leden-deadline 30/10). Daarnaast verzamelde OSD (Isabelle) 
voorbeelden ter illustratie van het 7/7 opvang probleem. Volgende IROJ wg cijfers: 
30/10/2021 (wg cijfers van 15/10 vervalt). 

• IROJ WG TOEGANG 
Een aanzet van bevraging tav huisartsen (als belangrijke toeleidingsfiguren naar Jeugdhulp) werd 
opgemaakt. https://form.jotform.com/212561756714357 . Vraag tav elk IROJ lid om deze aanzet 
eens te bekijken en opmerkingen door te geven aan Daphne tegen 15/10/2021. Zonder 
tegenbericht wordt deze bevraging verstuurd naar de huisartsen via de huisartsenkring. 
 

5. VARIA: 
• UITBREIDING RADAR ELP- TERUGBETALING PSYCHOLOGISCHE HULP 

(TOON) 
Vanuit het IROJ OVL werd in het verleden reeds een schrijven gericht tav het agentschap Zorg en 

Gezondheid omtrent ELP (zie vorige IROJ’s).  Het RISIV heeft nu een nieuwe conventie ELP 

opgemaakt (uitbreiding, modaliteiten rond terugbetaling werden aangepast,…). De uitgangspunten 

hiervan werden toegelicht door Radar (Toon) en vindt u terug in bijlage.  

Belangrijk voor jeugdhulpactoren: 

• Public Mental Health visie staat centraal.  

• Twee onderdelen: eerstelijnspsychologische hulp en ambulant gespecialiseerde hulp 

• Verwijsbrief van ELP huisarts is niet meer nodig. Wel opmaak bilan.  

•  Er kunnen meer sessies bij een ELP psycholoog/orthopedagoog 

• Mogelijkheid ook voor groepsaanbod én outreachend werken.  

• 4 of 11 euro voor kind/jongere blijft 

• Mogelijkheid tot diagnostisch aanbod (wel met verwijsbrief=bilan 

• het budget voor aanwerving ELP geschat op x 10 4= meer psychologen/orthopedagogen 

• Kwaliteitscontrole wordt opgenomen door Radar (intervisie-opleiding-ondersteuning-…) 

• OVERZICHT IROJ ACTIES/BUDGET 2021 
Een overzicht van IROJ budget werd meegestuurd met de uitnodiging van dit overleg. 

De richtlijn van Brussel blijft: alle offertes dienen hetzelfde jaar gefactureerd te worden. Vanaf 

heden zal men dit strenger opvolgen. Dit betekent dat een groot deel van het budget voor de actie 

congres OSD/Radar verschoven wordt naar 2022 en dus vrijkomt voor 2021. Oproep aan alle IROJ 

leden/IROJ werkgroepen om na te denken of er nog een budgetvraag is voor 2021. Er is dus 8000 

euro vrijgekomen. Let wel op: de actie moet nog in 2021 plaatsvinden en gefactureerd worden. 

 

https://form.jotform.com/212561756714357
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• Budgetvraag IROJ wg crisis (zie doorgestuurde offerte- vorming sos voor medewerkers 

CMP) wordt goedgekeurd door het IROJ OVL.  

Het IROJ roept jeugdhulpactoren op na te denken over mogelijke IROJ budgetvraag. 
Offertes doormailen naar Daphne tegen volgend IROJ. De budgetvraag van de IROJ wg 
crisis wordt goedgekeurd. 

• RECONVERSIEVRAAG CKG KINDERKASTEELTJE 
De reconversievraag van het Kinderkasteeltje werd meegestuurd met uitnodiging en toegelicht op 

het IROJ. De organisatie kan niet wachten op de te verwachten omzendbrief om te beslissen over 

personeelszaken. Er is een grote bezorgdheid omtrent de afbouw van NRTJ aanbod doch volgens 

CKG kinderkasteeltje kan vrijwillig aanbod er voor zorgen dat je sterker ad slag kan. Aanvullend 

wordt de bedenking geformuleerd om huidige reconversievragen niet meer te behandelen gezien 

er een omzendbrief verwacht wordt (voelt aan als een soort voorafname). Kunnen we met de 

restmiddelen werf 2 buiten de lijntjes kleuren om huidig aanbod te behouden (bespreken op 

zorggarantieteam)? Personeel kan echter niet betaald worden met die restmiddelen. 

Het IROJ OVL keurt de reconversievraag goed en merkt op dat onduidelijkheid rond 
toekomstige omzendbrieven implicaties heeft op personeelskeuzes.   

• VOORSTEL IROJ DATA 2022 

Het IROJ OVL gaat akkoord met het voorstel van de IROJ data van 2022: 21/01/2022; 
11/03/2022; 29/04/2022;10/06/2022;23/09/2022;21/10/2022;09/12/2022. (zie ook 
vergaderverzoekjes). Bedankt om deze dat reeds te blokkeren en indien nodig zelf 
vervanging aan te spreken.  

• LANCEERMOMENTEN IROJ GRABBELBOXEN 
De lanceermomenten zijn een organisatie van de IROJ werkgroep participatie. Uitnodiging werd 
meegestuurd met agenda

 

 
 

• OPROEP LEDEN IRPC 
Het IRPC is een priorcommissie die de vrijwillige hulpvragen voor minderjarigen binnen het vaph 

helpt prioriteren. Men vergadert maandelijks over de aangeleverde dossiers. 

• Toekennen convenanten (convenantbedrag wordt opgetrokken)- een stuk van het budget 

inzetten in zeer complexe situaties. Vanuit deze rugzakmiddelen oplossingen zoeken voor 

weekends,.. 

• Toekennen pab budgetten 

Opnieuw wordt de vraag gesteld naar afvaardiging voor het IRPC.  

Op heden is enkel ACT/MDT vertegenwoordigt, Vaph blijft afwezig, net zoals gebruikers, 

voorzieningen nrt (ckj, bjb, vaph),… Er zijn geen andere kandidaten. Dit probleem stelt zich ook in 

andere provincies. ACT bespreekt dit met Vlaamse collega’s. 

Het IROJ OVL doet een oproep naar de Oost-Vlaamse sectorale overleggen/Oost-Vlaams 
platform minderjarigen om een afvaardiging voor het IRPC te bekijken. 

 

https://form.jotform.com/211641018779357
https://form.jotform.com/211641018779357
https://form.jotform.com/211645132442345
https://form.jotform.com/211645275242351
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• OPPORTUNITEIT HERBESTEMMING EX-RIJKSWACHTSITE IN GAVERE  
De info werd meegestuurd met agenda. 

 

AGENDAPUNTEN VOLGEND IROJ 29/10/2021: 
- Toelichting traject sgog en nota  (bedenkingen worden op voorhand bevraagd) 

- Toelichting cijfers Jaarverslag 2021? 

- Opvolgpunten iroj 24/09 

- Opvolgen uitbreidingsbeleid: Gio/Kwe’s/… 

- Opvolgen iroj werkgroepen (toegang, relationele continuïteit, cijfers, jovo/a way 

home), forumgroep joki, crisis, …) 

- Opvolgen regionale netwerkstuurgroepen ijh 

- Opvolging lerende netwerken dcb/veilig verblijf/gedeelde verantwoordelijkheid/ 

- Opvolging 1g1p 

- Oproep vrije tijd 

- Kritisch geluid caw tav jovo 

- Nota ota (afgegeven op 3 kabinetten): afwachten wie daar op inspeelt. Arne volgt 

dit op. Clb’s, zorgnet icuro zijn er bij betrokken 

- Regioindelingen?  

- werkpakketten Opgroeien 

- info uit de sectoren 

- … 

 

 

 


