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VERWERLKOMING
De voorzitter verwelkomt iedereen op de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar. We starten opnieuw in
volle coronapandemie maar we kijken met z’n allen hard uit naar de komende maanden waar er mogelijks
terug meer fysiek overleg zal kunnen plaatsvinden.

Het IROJ OVL keurt het verslag van 17/12/2021 goed zonder opmerkingen

1. OPVOLGING AFSPRAKEN IROJ 17/12/2021
1.1 Nota samenwerkingsverband sgog (Joy)
Extra vragen bij de nota zijn intussen bilateraal uitgeklaard. Een laatste versie werd nagestuurd naar de iroj
leden. Het samenwerkingsverband vraagt om uitgenodigd te worden bij het agentschap Opgroeien om
hierover in gesprek te gaan. Daphne heeft deze vraag alvast overgemaakt. Ter aanvulling een overzicht van
de aanmeldingen OVL:
VK: 2019: 97 minderjarige plegers waarvan 31 actieve dossiers (extra en intrafamiliaal)/66 coachings- of
advies dossiers, zowel intra- als extrafamiliaal
AMFORA: 2018: 4 aanmeldingen waarvan 3 niet opgestart, 2019: 5 aanmeldingen waarvan 2 niet opgestart, 2
opgestart en 1 op de wachtlijst, 2020: 8 aanmeldingen waarvan 5 op de wachtlijst, 1 in intake en 2 in
diagnostische fase
PARCOURS: Geen cijfers, enkel met Mof statuut
MPI Wagenschot: 10 van de 52 dossiers waarbij SGG
OBV de dossiers VK en MPI Wagenschot meent men dat de incidentie hoog is en uit de cijfers van Amfora
dat het aanbod laag is (zelf bij laag aantal meldingen, zijn er reeds wachtlijsten).
Zowel Exit en Iter hadden in 2019 dossiers uit Oost-Vlaanderen maar werken momenteel dus enkel voor
eigen provincie.
Bespreking:
• Men wil als groep aangeven wat er minimaal nodig is.
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Deze nota en het samenwerkingsverband zijn een mooi staaltje van het aan de slag gaan met een
intern signaal. Het intersectoraal niveau bewijst haar nut om overstijgende contacten te hebben.
Aanbod mag niet expliciet bereikbaar zijn voor het expertenteam (diagnostiek).
Het mogelijke aanbod van De Hagewinde en Ruyskensveld kan nog concreter en oproep naar ook
creëren van outreachmogelijkheden.
Afstemming met cgg’s verloopt via cgg adentro. Ilse neemt dit verder op met haar achterban van de
cgg’s.
Subsidiëring expertenteam, groepsaanbod, ambulant aanbod, residentieel aanbod (doorstroom
vanuit ambulante trajecten), gespecifieerd expertenteam (punt 3) graag verfijnen.
Wie een engagement wil opnemen in het samenwerkingsverband wordt vriendelijk uitgenodigd aan
te sluiten op de werkgroep waar verfijning vd tekst en het te lopen proces wordt besproken. Graag
contact opnemen met Joy/Tim of Daphne.

Het IROJ is akkoord om dit signaal opnieuw te versturen naar een aantal agentschappen.
Radar/Crosslink ondersteunt dit initiatief mee dus het schrijven mag ook gericht worden
naar de FOD zorg en gezondheid, justitie, wvg (Marijke Enghien)

Het IROJ OVL kan zich vinden in de nota die het samenwerkingsverband voorlegt. Laatste
aanpassingen werden besproken. De groep is momenteel aan het experimenteren maar
intersectoraal niveau bewijst nu al haar nut om overstijgende contacten te hebben.
Iedereen die mee zijn schouders wil zetten onder dit verhaal is welkom in de werkgroep.
Joy en Tim geven zich op als aanspreekpersoon. Een overleg met het Agentschap
opgroeien wordt gepland.
• Overleg ipo’s en mpi go!
Daphne nam zoals afgesproken contact met een aantal contactpersonen en op 07 feb 2022 (15u16u30) vindt een eerste overleg plaats. We beluisteren iedereen en verzamelen vragen tav
jeugdhulpactoren. Wie meent een inbreng te kunnen doen op dit overleg kan steeds aansluiten.
We denken hierbij aan ACT/OSD/1g1p.

Het IROJ OVL reikt de Oost-Vlaamse IPO’s en MPI Go! een hand door een overleg in te
plannen op 07/02/2022. Op deze manier wil het IROJ OVL ondersteunen bij de opmaak van
hun zorgstrategische planning. Betrokken IROJ leden kunnen hierbij aansluiten.
• Good practices rond opvang kerstvakantie, weekendopvang.
De IROJ wg crisis deed voor de kerstvakantie een warme oproep om aandacht te hebben voor onvoorziene
situaties en de daarbijhorende vakantieopvang. Goede praktijken mbt het probleem van de 5/7 opvang
kunnen mogelijks in inspirerend zijn voor reconversieaanvragen in het kader van de omzendbrief
reconversie. Jeugdhulppartners wijken uit naar schoolinternaten bij een gebrek aan plaatsen

Jeugdhulp. Het IROJ OVL is er zich van bewust dat sommige complexe vragen naar NRTH veel druk
leggen op de internaten. Ook de cliëntvertegenwoordigers herkennen dit probleem.
Er werden geen good practices gedeeld maar jeugdhulppartners zijn het er over eens dat
een chronische nood aan opvang een chronische oplossing vergt.

2. RONDZENDBRIEF RECONVERSIE (20/12/2021)
De omzendbrief wordt overlopen adhv een pp (zie bijlage).
• https://www.jeugdhulp.be/actua/nieuwsberichten/oproep-tot-reconversievoorstellen
• IROJ website https://iroj.jeugdhulp.be/nieuws/opgroeien-lanceert-omzendbriefreconversievoorstellen-dd-20-dec-2021

Bespreking (vragen, noden, Oost-Vlaamse initiatieven):
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o Mooie omzendbrief met veel mogelijkheden. Veel info met kansen voor
voorzieningen die willen intekenen
o Benieuwd naar de digitale infosessies op 07/02 (vm) en 29/03 (vm) waar men in de
diepte zaken zal verduidelijken
o De Oost-Vlaamse stuurgroep zorggarantie bespreekt het verdere proces voor
reconversie ikv zorggarantie. Het IROJ OVL wacht een initiatief van hen af. Voor
sommige organisaties kan er een overlap zijn met de oproep gezinshuizen. De
Oost-Vlaamse noden opgesomd in de IROJ uitnodiging worden nog verfijnd door de
stuurgroepzorggarantie. Cliëntvertegenwoordigers vragen zich af hoe ouders hierin
bevraagd worden. Aanvullend schuiven ze een voorstel naar voor: dagcentra waar
ouders ook opgevangen kunnen worden, samen met de kinderen.
o er wordt in het kader van het toekomstverhaal gesproken over een nieuw
financieringssysteem maar deze reconversie situeert zich nog steeds binnen het
huidige financieringssysteem. (cfr nu trouwen maar volgend jaar passen we de
trouwwetgeving aan). Men vindt het jammer dat het ganse legistieke kader nog
niet rond is en dus moeilijk om nu keuzes te maken.
o Is deze reconversie een antwoord op de grote wachtlijsten, de steeds langere
opnames en de toenemende zorgzwaarte? Maw is omzendbrief een antwoord op
de noden van het werkveld? Zal dit bijdragen tot betere Jeugdhulp? Veel
metaproblemen die door reconversie niet opgelost zullen worden
o Cliëntvertegenwoordigers geven aan dat men afgestapt is van concept
gezinshuizen omwille van misbruik, gebrekkige opvolging,.. Grote vraag van hen
om heel sterk in te zetten op opleiding/screening van de gezinsouders
o In OVL zijn organisaties ingestapt in een innovatief project Sofs. Dit stopt maar
verlenging is nog niet duidelijk. Kan dit in een breder kader bekeken worden met
de omzendbrief reconversie want anders dient men nu mensen te ontslaan en
later weer een contract aan te beiden blijkbaar.
o poolen van middelen binnen het VIA 6 akkoord betekent volgens een aantal id
praktijk een overdracht van middelen (als je punten samenbrengt, kan je punten
bijkrijgen). Dit impliceert mogelijks een verandering van werkgeverschap want
punten worden overgedragen. Vreemd dat men niet spreekt van ‘samenwerking’…
o voor sommige voorzieningen zit er overlap in onderdelen van de omzendbrief. Hoe
ziet men dit concreet?
o informatie/afstemmingsproces en adviseringsproces werd toegelicht en verder
verfijnd. Het IROJ OVL wil aanvullend 3 subregionale afstemmingsoverleggen
organiseren op 07/03/2022, samen met pleegzorg. Op deze
afstemmingsoverleggen zoemt men dieper in op de subregionale afstemming
onderling, met ACT/OSD/pleegzorg en eventueel andere belendende actoren…
o Data Oost-Vlaamse werkgroep planning en advisering werden afgesproken ifv IROJ
advies tegen 7/10/2022. Het IROJ spreekt zich uit over de globale impact van de
aanvragen en de coherentie van de voorstellen ih werkingsgebied.
o De oproep betreft enkel voorzieningen erkend door het agentschap Opgroeien.

Het IROJ OVL neemt kennis van de omzendbrief en bespreekt de impact ervan op de OostVlaamse realiteit. Men wil bovenop de Vlaamse infosessies 3 digitale regionale
afstemmingsoverleggen organiseren om maximale afstemming en transparantie te
bekomen, samen met pleegzorg/ACT/OSD en andere belendende actoren. Het staat de
voorzieningen die nu reeds contact hebben gezocht met elkaar vrij om externen te
betrekken al kan dit agendagewijs soms voor problemen zorgen.
Het IROJ OVL wacht initiatief af van de Oost-Vlaamse stuurgroep zorggarantie om
afstemming te bekomen wat betreft reconversievoorstellen ikv zorggarantie.
VERSLAG IROJ OVL

pagina 3 van 5

3. OMZENDBRIEF OVER DREMPELS (13 JAN 2022)
Korte toelichting in de pp in bijlage
De ministers van Jeugd en Welzijn slaan de handen in elkaar om binnen het kader van het Vlaams
Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) in te zetten op een duurzame brug tussen jeugdhulp,
jeugdwerk en andere (vrijetijds)actoren om zo de drempels die het recht op vrije tijd van kinderen
en jongeren in de jeugdhulp belemmeren, weg te werken.
Het IROJ OVL verspreidt actief nieuwe omzendbrieven en roept partners op om na te
denken over samenwerkingen en mogelijke projectaanvragen. Het IROJ OVL geeft aan dat
een afstemmingsoverleg hieromtrent voorlopig niet nodig is. Wanneer partners hier toch
een nood zouden voelen, geef gerust een seintje aan Daphne.

4. STAVAZA ELP CONVENTIE (TOON)
Binnen de ggz werd een conventie gelanceerd waarbij de gesprekken bij psychologen en
pedagogen in de toekomst grotendeels wordt terugbetaald.
o Meer info: https://www.radar.be/elp/
o Federale minister Vandenbroucke kent middelen toe aan de netwerken ggz (radar,
ads en pakt). Deze extra middelen komen er obv een studie die Prof Bruffaerts
voerde inzake nood aan geestelijke gezondheidzorg. Daarenboven wordt het
budget aan de ggz’s voor ambulante geestelijke gezondheidszorg verdubbeld
•
Via de website van het netwerk radar vindt u een lijst van psychologen en
pedagogen die instappen op het individuele aanbod/groepsaanbod en outreachend
werken, LIJST psychologen
•
Het aanbod is voor kinderen, jongeren, ouderen met milde psychische problemen
(niet voor complexe psychiatrische problemen)
•
Het aanbod situeert zich in het spectrum VDVI (vroeg detectie en vroeg interventie)
•
Er werd een provinciale procesgroep opgericht samen met elz, ugent,
ervaringsdeskundigen, zelfstandigen,… om te komen tot een
samenwerkingsovereenkomst.
•
Voor het gespecialiseerd aanbod worden 5 coördinatoren aangeworven waarbij het
CAW partner werkgever wordt.
•
Vacatures vind je hier terug Link vacatures .
•
organisaties waar psychologen werkzaam zijn kunnen hiervoor intekenen (dubbele
financiering moet vermeden worden). Er worden infosessies georganiseerd voor
wie geïnteresseerd is.
•
Het aanbod is vlot toegankelijk (geen verwijsbrief nodig)
Het IROJ OVL neemt kennis van dit ELP aanbod in Oost-Vlaanderen en helpt deze info
actief mee te verspreiden binnen zijn /haar sector, diensten, intersectorale overleggen,…

5. OPMAAK REGIOPLAN 2022
Het IROJ OVL verzamelt mogelijke IROJ acties uit de sectorale overleggen en iroj werkgroepen. De hamvraag
daarbij is steeds: Waar kan intersectorale een stap vooruit gezet worden in OVL?

Een eerste overzicht werd overlopen.
Radar laat weten dat een nieuwe participatiemedewerker gestart is en dat deze zal deelnemen aan
de IROJ wg participatie.
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Het IROJ OVL doet een warme oproep naar de sectoren en iroj werkgroepen om mogelijke
IROJ acties voor 2022 aan te dragen tegen 11/03/2022.

6. VARIA
•
•

Gewijzigd aanbod (van nrth naar rth goedgekeurd)
De reconversievragen van Vzw Lia en st Lievenspoort werden ook door Vlaanderen
goedgekeurd.
Interview minister Beke in sociaal.net rond toekomstoefening geïntegreerd jeugd- en
gezinsbeleid (zie pp)

Het IROJ OVL neemt kennis van dit interview en kijkt uit naar het verdere
participatietraject.
•

Voorzitterschap netwerkstuurgroep GED
Zoals eerder werd aangekondigd, is men op zoek naar een nieuwe voorzitter (tijdelijk).

Het IROJ OVL verspreidt deze oproep in haar achterban met de vraag om binnen eigen
sector mensen naar voor schuiven.
•

Het IROJ van 23 september wordt verzet naar 30 september

Het IROJ OVL verzet het IROJ van 23/09/2022 naar 30/09/2022. Daphne past het
vergaderverzoekje aan.

Volgend IROJ 11/03/2022
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