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VERWERLKOMING:
- Er wordt een nieuwe vervanger aangesteld voor vaph (SOM). Daniëlle is langdurig uit. Iemand van
OBRA-Baken zal haar vervangen.
- Ouders. kampt met interne verschuivingen waardoor Ilse de ondersteuning van Erwin in alle
werkgroepen niet alleen opnemen. Warme oproep aan alle iroj leden om Erwin te ondersteunen als
er geen ondersteuning vanuit ouders. aanwezig kan zijn op een IROJ werkgroep (gedeelde
verantwoordelijkheid).

Het IROJ OVL betreurt het feit dat niet alle participatieactoren even actief zijn over de
provinciegrenzen heen. Het IROJ OVL stelt voor om de plannen rond het cliëntenforum en
het brede participatieverhaal te agenderen op een volgend IROJ (ook cachet uitnodigen).
Vraag naar Ouders. om info aan te leveren aan Bert die dit signaal zal meenemen naar het
IROJ voorzittersoverleg.
1.

Opvolging afspraken IROJ 29/10/2021
• Het verslag wordt goedgekeurd mits de aanpassing dat het nieuw samenwerkingsverband mbt sgog
beroep kan doen op het team indicatiestelling van ACT ipv MDT.
• Het workshopaanbod van Radar omtrent het voeren van moeilijke gesprekken is vooral gefocust op
de insteek mbt psychische kwetsbaarheid en minder rond verontrusting. Voor ondersteuning
omtrent het omgaan met verontrusting kan men beroep doen OSD en Vk.
• Grabbelbox
o De lanceermomenten Grabbelboxen in Gent (fysiek) en Waas en Dender (online) verliepen
positief doch slechts telkens maar met 15 personen. Suggesties voor de implementatie
van de grabbelbox worden besproken op de regionale netwerkstuurgroepen IJH en
sectorale overleggen.
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De Grabbelbox wordt in dec 2021 naar elke organisatie verstuurd (tav de
participatiemedewerker). Ideaal moment om er een participatiemedewerker aan te duiden
in uw organisatie die dit thema kan warm houden.
Aanvullend wordt telkens de link gemaakt naar de aanbevelingen Oost-vlaamseclientvertegenwoordigers-mbt-toegankelijkheid-vd-jeugdhulp.pdf en het
participatiekompas.be/ (organisatiebeleid-participatiebasishouding is 1 onderdeel vh
kompas)
De online tool Grabbelbox participatie | Rechtspositie - Jeugdhulp wordt ook bekend
gemaakt naar de hogescholen en U Gent (interessante tool voor stage en opleiding van
toekomstige hulpverleners). Daphne verstuurt hiervoor een mailtje.
Vraag van de Oost-Vlaamse werkgroep participatie naar een Vlaamse uitrol van de
grabbelbox. Deze vraag werd gesteld op de Vlaamse wg cliëntenrechten.
315,- euro in beheer van t’ Zitemzo. Vervolgactie?

Het IROJ OVL vraagt elke jeugdhulporganisatie om de grabbelbox intern zorgvuldig te
verdelen over de verschillende teams. Het aanduiden van een participatiemedewerker kan
helpen dit thema warm te houden. Het participatiekompas en de aanbevelingen van de
Oost-Vlaamse cliëntvertegenwoordigers worden aanvullend nog eens mee bekend
gemaakt.
•

Visietekst nieuw Oost-Vlaams samenwerkingsverband SGOG (zie eerdere bijlage)
De verzamelde opmerkingen werden geïntegreerd in de basistekst.
De tekst staat nog niet in beton gegoten. Aanbieders willen vooral aanbod creëren.
Een “aanmeldingsteam” zou achterliggend aanbod impliceren en dat is nog steeds rechtstreeks
toegankelijk. Het “expertteam minderjarigen sgog plegers” daarentegen beoogt voor de
professionals een aanspreekpunt die mee helpt oriënteren. Conclusie is dat dit
samenwerkingsverband nog in volle ontwikkeling is, volop aan het experimenteren is en een
signaal wil geven ad overheid (cfr nota) dat het binnen de reguliere middelen moeilijk is om
hieromtrent te werken. Het samenwerkingsverband wil de problematiek in kaart krijgen, wat
daarvoor nodig is en wil ook al een antwoord bieden om tegemoet te komen aan vragen van
voorzieningen (delen van expertise). Het samenwerkingsverband beseft dat de plannen ambitieus
zijn. Bepaalde voorzieningen willen hun steentje bijdragen voor wat betreft het aanbieden van
residentiële plaatsen. Caw doet de suggestie om cijfers bij te voegen in de tekst en ook het
engagement om id toekomst te blijven registeren.

Het IROJ OVL neemt kennis van de herwerkte tekst (zie eerder verstuurde bijlage). De
naam van het expertteam sgog kan zeker nog wijzigen. De tekst kan nog eens nagelezen
worden en wordt afgeklopt op volgend IROJ. De betrokken mensen van het
samenwerkingsverband missen wat enthousiasme van het IROJ OVL en de Vlaamse
overheid. Bij praktijkmedewerkers uit andere provincies is alvast een groot enthousiasme.
Het IROJ OVL hoopt op een uitnodiging van de Vlaamse administratie om dit proces toe te
lichten.
•

Omzendbrieven

Alle info rond rondzendbrieven staat op Rondzendbrieven en regelgeving | Jeugdhulp
o Omzendbrief kleinschalige wooneenheden voor niet begeleide minderjarigen
25/10/2021 | Jeugdhulp | IROJ: Voor OVL tekende niemand in
o
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Omzendbrief vanuit Fedasil en vaph/opgroeien: oproep tav organisaties die id buurt van
een opvangvoorziening liggen. Middelen voor 1 jaar, vanaf 01/01/2021: voor OVL tekende
niemand in.
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Omzendbrieven reconversie. Dd 20/12/212 werd deze verspreid. IROj advies wordt
gevraagd tegen 07/12/2022 (globale impact en coherentie vd voorstellen uit het
werkgebied). Dossiers dienen ingediend te worden tegen 09/09/2022. Pleegzorg wordt
belangrijke partner en samen met Daphne wordt bekeken hoe er afstemmingsoverleggen
kunnen georganiseerd worden om in gesprek te gaan met voorzieningen in OVL. Wat is de
houding van de Vlaamse partners tegen ombouw reconversie tav gezinshuizen?
Omzendbrief RTH VAPH 2022 – nog geen info
Omzendbrief jeugdwerk-jeugdwelzijn 2022- nog geen info

Het IROJ OVL gaat akkoord met het organiseren van een afstemmingsoverleg bij elk nieuw
uitbreidingsbeleid. Daphne en Pleegzorg nemen initiatief hieromtrent in het voorjaar 2022.
2.

Opvolging IROJ werkgroepen en evoluties binnen OVL (zie bijgevoegde pp)

Wg crisis:
Tijdelijke versterking van cmp en crisisbegeleidingen wordt nav corona gecontinueerd: 165600
euro (2022) en 110400 euro (2023). Men constateert echter dat het crisismeldpunt in crisis is.
Pleidooi om de druk niet naar elkaar door te sturen en mildheid te vertonen in alle contacten. Het
IROJ OVL staat voor dialoog en verbinding en roept alle partners op om blijvend de dialoog aan te
gaan met elkaar. Aanvullend werd voor het IROJ OVL een oproep verstuurd via mail om op te
roepen lokaal verbinding te zoeken ifv vakantieperiodes (sluiting scholen, internaten,…). Zoek tijdig
naar zinvolle dagbestedingen voor onze kwetsbare gezinnen/jongeren, bereid de vakanties tijdig
voor,… Pleegzorg doet alvast extra inspanningen om screenings van pleegouders te verkorten. Een
overzicht van alle consultfuncties wordt opgemaakt (zie bijlage).

Het IROJ OVL overloopt de voortgang van alle werkgroepen en overleggen (zie pp).
Volgende afspraken werden gemaakt:
De verzamelde thema’s voor het voorzittersoverleg werden overlopen.

Opvallend is de noodkreet van de netwerkstuurgroep crisis. Naast regionale afspraken en
oproepen naar mildheid wordt ook contact gezocht met de voorzitters van andere
provinciale netwerkstuurgroepen crisis om te zien waar gemeenschappelijk actie kan
ondernomen worden.
Mbt zorggarantie (werf 2) wordt de casuscoördinatie van 01/01/2022 opgenomen door
ACT en OSD OVL. Een duidelijke communicatie wordt samen met de provinciale stuurgroep
zorggarantie voorbereid. We bedanken Machtelt voor haar enorme inzet voor zorggarantie
OVL!
Het IROJ OVL staat voor dialoog en verbinding en nodigt alle partners op om blijvend de
dialoog aan te gaan met elkaar, met enige mildheid. IROJ OVL erkent de hoge druk die bij
alle partners ervaren wordt en signaleert deze signalen op zijn beurt verder tav het Vlaams
beleid. Waar mogelijk zoeken we naar regionale oplossingen. Zo herinneren we alle
actoren aan de vele consultfuncties die er bestaan in OVL (zie overzicht in bijlage)
https://www.radar.be/overzicht-consult-per-thema/
Koen Berwouts werkt op heden voor ELZ Gent en geeft aan dat hij het voorzitterschap van
de netwerkstuurgroep GED tijdelijk niet kan opnemen. Wie kandidaat is voor deze
opdracht, graag een seintje tav Koen en Daphne. We bekijken dan samen hoe we elkaar
hierin kunnen ondersteunen.
Daphne contacteert het lerend netwerk gedeelde verantwoordelijkheid Gent-Wetteren om
te zien hoe men daar aan de slag is gegaan en wat de verdere plannen daar zijn.
VERSLAG IROJ OVL
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Oproep aan alle IROJ werkgroepen en sectorale netwerken om het IROJ regioplan OVL te
bespreken en intersectorale acties te verzamelen. We bespreken deze input op het IROJ
van januari 2022.
3.

Toelichting samenwerkingsprotocol BJB ZOVL (Stefaan)- zie bijlage
Alle vroegere BJB voorzieningen uit de regio ZOVL ondersteunen elkaar maximaal en richtten hiervoor
een samenwerkingsverband op. Deze samenwerking wordt gedragen door de raden van bestuur, de
medewerkers en alle betrokkenen. Ook het CIG en vzw Apart zijn betrokken omdat ze activiteiten
organiseren in de regio ZOVL. Stefaan Bockstael is voorzitter. Er werd een protocol opgemaakt rond
Time -out, Uitstroom OOOC Amon, Zoeken naar verbinding, Samenwerking met CGG’s ZOVL/1g1p, Sofs
(Ruykensveld en vzw Amon).

Het IROJ OVL neemt kennis van dit samenwerkingsverband en wenst alle actoren veel
succes. Deze ontwikkeling kan inspirerend zijn voor andere jeugdhulpactoren. De
voorzitter is ook lid van de regionale netwerkstuurgroep integrale jeugdhulp ZOVL en kan
zo helpen de verbinding te maken met de intersectorale partners.
4.

Evoluties binnen onderwijs - schoolinternaten, IPO’s, MPIGO’s (zie pp-5 thema’s uit de conceptnota)
Situering:
Met de conceptnota onderwijs-welzijn wil de Vlaamse Regering meer duidelijkheid brengen in de
positie van de onderwijsinternaten die vandaag al een rol opnemen in het kader van
welzijnsopdrachten.
Ipo:
internaat permanente openstelling IPO (schoolinternaat , ook in weekend): De Link (St
Niklaas) en IPO Ronse internaat 24
MPIGO’s: medisch pedagogische instituten van het go! (schoolinternaten): De Oase (gent), Kompas
(St Niklaas), De Link (St Niklaas),’t Kasteeltje (Hofstade), internaat 24 (Ronse), ‘t Creaneveld
(Oudenaarde), Het Punt (Evergem), Kasantje (stedelijk internaat gent)
Gezien de De IPO’s inkantelen in Opgroeien dienen ze een zorgstrategische planning op te maken en
regionaal af te stemmen rond intersectorale noden, blinde vlekken, samenwerkingen,…. Hier liggen
kansen om in goede afstemming het regionaal aanbod van welzijn te versterken. Zo krijgen betrokken
instellingen inzicht in hun mogelijke profiel en plek in het welzijnslandschap ( Swot analyse maken: op
welke doelgroepen wil men inzetten, noden, blinde vlekken, heb je ondersteuning genoeg,..). Het IROJ
kan hier een rol bij spelen. Bedoeling is dat ze ergens in maart 2022 landen met hun oefening. Dit zal
info geven om te zien welke richting regelgevend / inhoudelijk uitgegaan dient te worden.
Bespreking:
• Wagenschot is gevraagd om input te geven en geeft aan dat er nog veel vragen zijn bij de besturing
van deze ipo’s (op heden is dit heel gedecentraliseerd). Schoolinternaten zullen beide erkenningen
te hebben (statuten van onderwijspersoneel én wezijnspersoneel).
• ’t Zitemzo geeft aan dat zij vorming organiseren voor de ipo’s rond beroepsgeheim, …. Ze merken
veel weerstand bij de ipo’s om de overstap te maken naar Welzijn en hebben vragen rond recht op
ondersteuning/begeleiding,..
• Dop geeft aan veel aanmeldingen te hebben van de ipo’s en signaleren volgende moeilijkheden: die
jongeren komen niet in aanmerking voor persoonsvolgend budget na jeugdhulp, jongeren worden
veel verplaatst, …

Het IROJ OVL verwelkomt de ipo’s en MPIGO’s binnen jeugdhulp/welzijn door hen uit te
nodigen voor een afstemmingsoverleg en zo een hand uit te reiken naar ondersteuning
(toelichting over jeugdhulp OVL, doelgroep, noden/ blinde vlekken in OVl,
ondersteuning/samenwerking met jeugdhulp. Marian de Paluwa (beleidsondersteuning
GO Brussel), Nathalie de Decker (Oost Vlaamse pedagogische coördinator) en Sara Weyns
VERSLAG IROJ OVL
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(afgevaardigde clb GO OVL) worden uitgenodigd voor dit gesprek. Het IROJ OVL neemt
deze afstemming alvast op in het IROJ regioplan 2022. Aanvullend kunnen lokaal de
regionale netwerkstuurgroepen IJH ook extra aandacht geven aan deze transitie (waar
wenselijk).
5.

Varia
• Nieuws uit de ELZ
In de ELZ staat momenteel alles in teken van de vaccinaties. De RWO middelen (die uniek zijn in
OVL) zijn vorig jaar ingekanteld in de ELZ werking. Het agentschap zorg en gezondheid is onduidelijk
of zo de link tss jeugdhulp en elz dient tot stand te komen of er aanvullende actie nodig zijn.

Het IROJ OVL doet appel op the “gentelmen’s agreement” en hoopt dat de vroegere RWO
middelen/personeel in de ELZ georiënteerd worden om de verbinding met Jeugdhulp
verder te versterken. Daphne contacteert hiervoor Vlaamse collega’s bij Zorg en
Gezondheid.
•

Planning IROJ agenda’s 2022 (zie pp)

Het IROJ OVL maakte een inhoudelijke planning op voor 2022 (thematische besprekingen).
Daarnaast graag een warme oproep ifv regioplanning tegen het eerste IROJ van 2022
(21/01). Welke acties willen jullie als partners mee opnemen in het regioplan 2022? Graag
bespreken op sectorale overleggen en op de IROJ werkgroepen (cfr voorstel vaph platform
minderjarigen)
•

Vraag netwerk Radar: voorjaar 2022 wordt een studiedag/moment georganiseerd omtrent dubbel
diagnose. Wie dit mee wil helpen voorbereiden kan mailen naar Toon (zie iroj fiche bij uitnodiging)
• In het kader van het project ‘Zorgzame buurten’ uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht kent de
Vlaamse Regering een subsidie van maximaal 1,5 miljoen euro toe aan de Koning
Boudewijnstichting als penhouder-coördinator van het consortium dat de projecten zorgzame
buurten zal ondersteunen op het vlak van kennisdeling, methodiekuitwisseling, intervisie en
procesbegeleiding. In een zorgzame buurt zijn de voorwaarden vervuld opdat mensen, ongeacht
leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen, comfortabel in
hun huis of vertrouwde buurt kunnen (blijven) wonen. Het is een buurt waar jong en oud
samenleven, waar mensen zich goed en geborgen voelen, waar levenskwaliteit centraal staat, waar
bewoners elkaar kennen en helpen, waar personen en gezinnen met grote en kleine
ondersteuningsnoden, ondersteuning krijgen en waar diensten en voorzieningen toegankelijk en
beschikbaar zijn. De Vlaamse minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en
Armoedebestrijding zal de overeenkomst met de Koning Boudewijnstichting ondertekenen.

VOLGEND IROJ 21/01/2022 (9U-12U30)/ONLINE.
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