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VERWERLKOMING 
De voorzitter verwelkomt iedereen. Verontschuldigingen worden overlopen.  

- Er wordt stilgestaan bij de sluiting van de kinderopvang in Mariakerke. Alle jeugdhulppartners uiten 
hun medeleven. Het agentschap trekt lessen trekken uit dit dramatische gebeuren. Verschillende 
perspectieven leiden tot bepaalde beslissingen en het belang van het kind  staat steeds voorop. 
Partners geven aan dat ouders momenteel wat onzeker zijn maar men benadrukt dat er veel 
onthaalouders met hart en ziel hun taak opnemen. 

- Ouderspunt heeft beslist om niet meer in duo deel te nemen aan de IROJ’s. De ouders komen 
maandelijks samen in Brussel en worden ondersteund door Ingrid. Op 22/04 organiseert 

Ouderspunt een evenement ‘Meet the Parents’. Inschrijven via deze link. Meer info vind je hier. 
Aanvullend wordt nog eens stilgestaan bij het feit dat er in OVL heel weinig cliënt-
vertegenwoordigers aansluiten op het IROJ. Graag oproep aan alle jeugdhulppartners om 
kansengroepen aan te spreken en het IROJ/de nood aan cliëntvertegenwoordigers kenbaar te 
maken.  

- In dat kader wordt ook meegeven dat de groep ervaringsdelen van radar en de IROJ werkgroep 
participatie worden samengevoegd. De afstemming van Oost-Vlaamse werkgroepen gaat, na het 
proces dat IROJ liep met de overlegkaarten, verder 

- Danielle (Heynsdaele) gaat vanaf heden op medisch pensioen. Tim, afgevaardigde voor SOM voor 
het VAPH, zal in de toekomst bij afwezigheid vervangen worden door Sarah Smeets (Obra Baken). 
Tim blijft effectief lid en Sarah wordt vervangend lid. We wensen Danielle veel moed en bedanken 
haar alvast voor de jarenlange inzet voor het IROJ OVL.  

Het IROJ bevestigt een eerder gemaakte afspraak dat mensen online het iroj overleg 
kunnen volgen wegens afwezigheid omwille van ziekte. Andere redenen worden niet 
weerhouden om de dynamiek in het overleg zo veel als mogelijk te behouden. De groep 
investeert graag in persoonlijk contact en gaat akkoord om afwisselend fysiek en online te 
vergaderen om zo tegemoet te komen aan ieders wensen. 

+1/sector ok 

2 cliëntsv. neen 
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https://ouderspunt.us5.list-manage.com/track/click?u=e0fc24aa7bedac4bdc1ee9c2c&id=bcfa895188&e=ac8853e8a4
https://ouderspunt.us5.list-manage.com/track/click?u=e0fc24aa7bedac4bdc1ee9c2c&id=8d773dee57&e=ac8853e8a4
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Om het cliëntperspectief actiever op de agenda te zetten experimenteren we de volgende 
bijeenkomst met de participatiehoed. Elk overleg wordt iemand aangeduid die het 
cliëntperspectief, naast de cliëntvertegenwoordigers, mee helpt te bewaken. 

Het IROJ OVL keurt het verslag van 21/01/2022 goed mits de opmerking dat de datum 
verkeerd stond op het verslag.  

1. OPVOLGING AFSPRAKEN IROJ 21/01/2022 
- Volgende week staat een overleg gepland met het agentschap Opgroeien en een afvaardiging van 

het Oost-Vlaams samenwerkingsverband SGOG. Terugkoppeling volgt. 
- Vraag naar Oost-Vlaamse uitwisselingmomenten ipo’s en mpi go!  

Op 09/02/2022 vond een overleg plaats met Sarah Weyns (clb GO) en 2 afgevaardigden van GO! die 
de transitie begeleiden en Daphne. Er werd door het agentschap opgroeien een infosessie 
georganiseerd door Kim Craeynest en Lander Huygens om de structuren van opgroeien en vaph te 
verduidelijken. Alle betrokken onderwijspartners (ipo’s en mpigo’s) konden daar aansluiten. De 
zorgstrategische oefening wordt afgerond tegen maart 2022, de oefening mbt de inschalingen tegen 
juni 2022. De inkantelingen ipo’s en mpigo!’s zouden tegen sept 2022 moeten plaatsvinden doch is 
er een vermoeden dat dit uitgesteld wordt met 1 jaar. uiteindelijk beslissen de 
schoolbesturen/schoolgroepen finaal welke keuze ze maken (opgroeien, vaph, internaat). Voorstel 
werd goedgekeurd om een provinciaal uitwisselingsmoment te organiseren  met als doel 
gelijktijdige info te verspreiden, kennismaking  met regionale partners, vragen tav de regionale 
jeugdhulppartners ifv samenwerkingen, mogelijke beslissingen aftoetsen, …. Volgende zaken 
werden aangehaald: Wie in gewoon internaat (mfc) zit komt niet in aanmerking voor steun 
nadien/wie in mpi zit wel, bedenkingen bij dit het proces omdat dit blijkbaar snel dient te gaan (wat 
gaat precies anders zijn?),  de zorgzwaarte zal niet veranderen (inschaling van het internaat moet 
kijken naar zorgzwaarte van huidig jongeren, leent dit naar bjb of vaph), … OSD zal vanuit 
verwijzersbeleid nagaan wat het profiel is van de van de jongeren die op heden naar ipo’s en mpi go 
gaan. Act geeft aan dat NRTJ aanbod regels kent (bv tot 21 jaar en bij vaph voorzieningen is een 
erkenning vaph nodig, wat met gedeelde erkenningen, instroombeleid, uitstroombeleid, ....?). 
Voorkeur werd geuit om dit uitwisselingsmoment fysiek te laten doorgaan. ACT/OSD/CLB 
GO/BJB/VAPH/Bert zijn  bereid om het gesprek mee vorm te geven. 

- Terugkoppeling voorzittersoverleg IROJ-voorzitters 24/1/2 (werd niet besproken wegens tijdsgebrek 
maar verslag werd bijgevoegd aan dit verslag). Voor het agendapunt druk op het personeel werd 
gevraagd om ook regionaal te bekijken welke stappen er kunnen gezet worden tav 
onderwijspartners en welke stappen de jeugdhulporganistaies zelf kunnen doen. We denken hierbij 
aan Zorgambassadeurs (aantrekkelijk profilering), Hoe installeer je personeelstevredenheid (goede 
praktijken), Omgaan met anciënniteit/zijinstromers in de jeugdhulp, Oog voor de regio’s waar men 
ah verdrinken is (bezettingen niet ingevuld geraken), Noodplannen, afschakeelprocedures, gedeelde 
verantwoordelijkheid,… Deze actie werd opgenomen in het IROJ regioplan 2022. Nog onduidelijk 
hoe we dit verder vorm gaan geven (te bespreken op volgend IROJ). 

- Overlegkaart 1g1p-iroj dient nog gefinaliseerd te worden (werd niet besproken).  

Het IROJ OVL vindt het belangrijk om de connectie te maken met de IPO’s en MPI GO! 
(elkaar leren kennen, samenwerking verkennen,..) en meent dat herlocaliseren van 
internaten best gebeurt obv een noden analyse. Er wordt geen iroj advies gevraagd maar 
het is belangrijk om bij elke verschuiving van het aanbod het IROJ in de regio te betrekken 
(overkoepelde kijk van het IROJ).  

Het IROJ gaat akkoord met een provinciaal uitwisselingsmoment om obv van verschillende 
sectorale insteken de partners te ondersteunen bij hun zorgstrategische oefening. Daphne 
en Sarah nemen verder contact op met diegenen die dit proces begeleiden vanuit 
onderwijs en nodigen iedereen uit die zich opgaf om hieraan deel te nemen.  

Mogelijks zullen regionale netwerkstuurgroepen ijh bevraagd worden om subregionaal 
partners bij elkaar te brengen. 
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De overlegkaart 1g1p dient nog gefinaliseerd te worden. 

2. RECONVERSIE 
- Het IROJ staat voor een belangrijke adviesopdracht nav de omzend brief reconversie. Het IROJ moet 

zich uitspreken over de impact van de aanvragen en de samenhang tussen de aanvragen. De 
werkgroep planning en advisering bereidt de advisering voor en vraagt input van de iroj leden. 

- In Oost-Vlaanderen vonden op vraag van het IROJ OVL alvast subregionale online 
afstemmingsoverleggen plaats op 07/03/2021. Alle IROJ betrokkenen konden hieraan deelnemen, 
alsook geïnteresseerde jeugdhulppartners die nadenken over een reconversie gezinshuizen. 
Volgende vragen kwamen naar boven tav het IROJ OVL/Vlaamse stuurgroep: 

o Knopen doorhakken wat betreft regioafbakening (graag op papier) 

o Wat zijn de noden in OVL obv wachtlijsten (ACT, Jeugdrechters, netwerkstuurgroep crisis) 

o Visie van ACT/verwijzers op totaal om te vormen capaciteit/impact op residentiële plaatsen 

o Vanuit de voorzieningen worden volgende noden al benoemd: 

▪ Jongeren uit netwerkpleeggezinnen waar het spaak loopt 

▪ Kinderen uit dagcentra 

▪ Kinderen na crisisopvang 

o Capaciteits- en budgetneutraal op niveau van organisatie of werkingsgebied?  

o Vraag naar indicatiestelling obv opdeling gezinshuizen, pleegzorg, ovbj en partners in 

parenting. Eerste aanzet werd gegeven op de afstemmingsoverleggen 
▪ Pleegzorg: complexe thuissituatie maar functioneren van het kind is nog ok 

▪ Gezinshuis: complexe thuissituatie + complex functioneren van het kind, broer en zussen samen houden 

▪ Voorzieningen: kinderen die moeilijkheden met dichte relaties 

▪ Partners in parenting: nog te verfijnen 
o Hub: financiering? Kader rond statuut? Financiële raming? 

o Vroeg en nabij: nieuwe organisatiestructuren: hoe ziet minister Beke dit? 

o Is IROJ OVL akkoord met basisvisie van reconversie: ‘een kind groeit na uithuisplaatsing 

beter op in een gezinscontext’ en we vermijden zo veel mogelijk breuklijnen in 

hulpverleningstrajecten 

o oproep aan Vlaanderen om beleid rond crisis en omkadering te organiseren 

o Kan er een berekeningstool aangereikt worden (crf begrotingstool) om denkproces te 

ordenen en een checklist die mogelijke effecten van een welbepaalde keuze op een 

voorziening in kaart te brent? 

o Veelgestelde vragen | Jeugdhulp 

Bespreking: 

- Een overzicht aan modules kan helpen het huidige aanbod in kaart te krijgen 
- Aandacht voor samenwerking wordt benadrukt 
- Act uit zorgen over NRTJ aanbod en het crisisaanbod. Denken vaph voorzieningen ook over 

reconversies? Vanuit een noden analyse? Best bespreken op platform minderjarigen. 
- Noden bepalen in OVL is niet evident in tijden van schaarste. Vraag tav ACT:  wat is het effect op 

profiel waarvoor je aanbod creëert versus leegroep van 10 die naar 5 gaat?  
- Uitgangspunten vroeg en nabij zijn geldig op deze omzendbrief reconversie: netwerkversterkend 

werken, vertrouwenspersoon, regionale afstemming, continuïteit,… 
- De basisvisie wordt uiteraard gedeeld door het IROJ. Lokaal en nabij, netwerk vormen, gedeelde 

verantwoordelijkheid, participeren aan een netwerk/samenwerking en samen visie schrijven. 
- Zijn we bereid om modules af te geven als er een vastgestelde nood is? Men vreest dat de 

zorgzwaarte in de voorzieningen zal stijgen nav de komst van de gezinshuizen maar dit wordt 
genuanceerd.  

- Kunnen modules bij elkaar gevoegd worden in 1 organisatie (nieuwe organisatie oprichten)? 
- Cliëntvertegenwoordigers zijn voorstanders van huiselijkheid maar benadrukken de moeilijkheden 

van de ouders bij pleegzorg situaties. Pleegzorg kent de bezorgdheden maar benadrukt haar 
opdracht om van bij de start van een begeleiding samen te werken met de ouders, vorm te geven 
aan een gedeelde wereld en bezoekregeling.  

https://www.jeugdhulp.be/professionelen/themas/reconversietraject/veelgestelde-vragen
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- Cliëntenvertegenwoordigers willen ook sensibiliseren door in vraag te stellen wat ‘noden’ zijn. Ze 
verwijzen hiervoor naar een 24 punten lijst van de KUL als leidraad voor hulpverleningssituaties. 
Meer info bij ouderspunt. 

- Gezinshuizen: 
o Waas en Dender: vzw Lia en vzw Spoor 56 denken na over reconversie gezinshuizen  
o GED: Consensus over belang van een netwerk om elkaar te versterken en nood aan 

uitwerken van een gedifferentieerd aanbod id regio. Mogelijke partners: OBC De Nieuwe 

vaart (mfc) en vzw Apart ifv ondersteuning rond bv dagbesteding, ondersteunende 

modules,… vzw Klaprozen denkt men er aan om een fiche op te maken voor een 
samenwerking tss CANO voorzieningen over provincies heen,  VZW Steevliet maar enkel 
met een samenwerkingsverband, VZW Lionshulp,…St Jan Baptist, Blij Leven en Martens 
Sotteau hebben geen interesse getoond via het afstemmingsoverleg. Ckg’s beluisteren op 
heden graag de evoluties en denken mee na. 

o ZOVL: VZW Ruyskensveld is bezig met zorgstrategische oefening (ander indiensjabloon) wat 
niet helemaal strookt met de oefening reconversie (toch grote bereidheid om dit op elkaar 
af te stemmen). Ze denken aan 10 tal gezinshuizen, mogelijks geclusterd op een woonerf 
(wat zou ingaan tegen regionale spreiding maar wel fiat kreeg van voorzieingenbeleid). RTJ 
hulp (verbinden met zorggarantie), krijgen opdracht om nog meer innovatief te zijn, 
erkenning voor 0-12 jaar, Vonck (sos) zal mogelijks reconverteren. Connectie maken met 
vaph (vergunde zorgaanbieder?). VZW Steevliet denkt aan gezinshuis/mentorhuis voor jovo 
in Zottegem, Vzw Apart wil mee nadenken over waar ze een aanbod kunnen doen (bv bij 
creëren van HUB, dagbesteding via De Boon, …). (werken met coöperatieven bv jeugdzorg, 
werken met pps,..),  

o Wat is de impact van de reconversies op klassieke residenties? Men vreest soms dat de 
zorgzwaarte in de voorzieningen zal stijgen maar dit wordt genuanceerd. Sommige ‘zware’ 
jongeren functioneren niet goed in setting met gelijkgezinden en de gezinshuizen bieden 
ook kansen om leefgroepen te ontlasten.  

o Algemeen:  

• Webpagina reconversie waar alles samengevat staat  deze webpagina 
• 29/03/2022: 2de boven provinciale afstemmingsoverleg. 29/03/2022, 9u30 – 

13u30 (met broodjes), Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel (OVL+WVL) Schrijf je 

meteen in. Graag ideeën indienen via de fiche)  

• 21/04/2022: 2de subregionale afstemmingsoverleggen op vraag van de partners 
die elkaar ontmoet hebben op 07/03/2022/ meer info bij Daphne of lokale 
partners bjb (Voor zovl wordt een ander moment gezocht) 

• Graag ideeën en plannen intersectoraal afstemmen met de regionale 
netwerkstuurgroepen IJH  

- Zorggarantie jonge kinderen 
o Waas en Dender: geen plannen of komen niet in aanmerking 
o ZOVL: Ruyskensveld speelt met ideeën.  
o Graag ideeën en plannen intersectoraal afstemmen met de regionale 

netwerkstuurgroepen IJH  

- Middelen Via 6 
o Waas en Dender: wordt verder bekeken in regio rond het formaliseren van De 

Knoop (reeds een bestaand samenwerkingsverband rond dagbesteding).  
o Graag ideeën en plannen intersectoraal afstemmen met de regionale 

netwerkstuurgroepen IJH  

- Andere mogelijkheden:  
o Waas en Dender: deze piste wordt nog verder onderzocht. Er zijn reeds enkele 

ideeën om de zorg naar cliënten te verbeteren, verder in te zetten op de 
heersende noden zoals inzetten op kleinschaligheid, ombouw van NRTJ plaatsen 
diagnostiek naar RTJ diagnostiek (vanuit OOOC), verder inzetten op delict gerichte 
contextbegeleiding… Dit alles wil men bekijken vanuit het reeds bestaande 
netwerk en de gegeven aanzet binnen het verhaal van de Ideale Wereld in de 
regio. 

https://www.jeugdhulp.be/professionelen/themas/reconversietraject
https://opgroeien.us14.list-manage.com/track/click?u=afface6735b69b98e04e064aa&id=463edc7465&e=ce7c9a049d
https://opgroeien.us14.list-manage.com/track/click?u=afface6735b69b98e04e064aa&id=463edc7465&e=ce7c9a049d
https://opgroeien.us14.list-manage.com/track/click?u=afface6735b69b98e04e064aa&id=4e569d3a4f&e=ce7c9a049d
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o Graag ideeën en plannen intersectoraal afstemmen met de regionale 

netwerkstuurgroepen IJH  

Christ’l Janssens wordt in de IROJ wg planning en advisering vervangen door Sofie De 
Langhe van het kinderkasteeltje als afgevaardigde voor de sector CKG’s. 

De werkgroep planning en advisering verfijnt adviescriteria obv vragen uit het werkveld. 
Voorlopig wordt regionale spreiding (hoe strikt hanteren we dit?) en visie van de kinderen 
en ouders aangehaald. Het IROJ wil mogelijke indieners alvast triggeren om na te denken 
over de visie van de omzendbrief en de connectie van hun ideeën tav bestaande jeugdhulp 
en crisinetwerk. 

Warme oproep aan partners die geen deel uit maken met de stuurgroep zorggarantie en 
toch nadenken over een aanvraag zorggarantie om zich officieel bekend te maken 
aansofied@kinderkasteeltje.be tegen 22/04/2022.  Reconversievragen zorggarantie 
worden besproken op de provinciale stuurgroep zorggarantie (zij leggen de puzzel voor 
OVL).  

We merken op dat er weinig ideeën zijn omtrent via 6 middelen en ‘andere’/ Het IROJ OVL 
vraagt om op een volgend IROJ de bestaande dynamieken transparant te delen zodat het 
IROJ een overzicht kan behouden over de impact op de regio. Graag ideeën en plannen 
intersectoraal afstemmen met de regionale netwerkstuurgroepen IJH.                                                                                                                    

3. IROJ REGIOPLAN 2022 

Als Jeugdhulpactoren van het IROJ OVL denken we samen na over waar we binnen de Oost-

Vlaamse Jeugdhulp intersectoraal stappen vooruit kunnen zetten. Ook in 2022 wordt hiervoor een 

IROJ regioplan opgemaakt dat wordt voorgelegd aan het ACO. Het IROJ heeft hiervoor 20.000 euro 

ter beschikking. Obv verzamelde info werden heel wat acties weerhouden voor 2022 (zie bijlage). 

Via een online bevraging IROJ OVL regioplan 2022  werden de iroj leden bevraagd omtrent nieuwe 

acties of actie die nog niet duidelijk zijn. Elk iroj lid werd gevraagd aan te duiden of hij deze actie al 

dan niet in het regioplan wenst op te nemen. Op deze manier blijkt of er voldoende interesse is 

voor de actie of niet. Aangezien deze bespreking te kort was om dieper in te gaan op alle acties, 

vragen we aanvullingen en of opmerkingen bij voorstel van regioplan en/of fiches via mail door te 

geven tot eind maart 2022. 

Het IROJ OVL denk samen na over waar er intersectoraal stappen vooruit kunnen gezet 
worden binnen de Oost-Vlaamse Jeugdhulpverlening. Obv een eerste aftoetsing werd een 
voorstel van regioplan 2022 besproken. Aangezien deze bespreking te kort was om dieper 
in te gaan op alle acties, geven we iedereen de tijd om alles nog eens grondig na te lezen 
en aanvullingen en of opmerkingen bij voorstel van regioplan en/of fiches via mail door te 
geven tot eind maart 2022.  

Een afgeklopt regioplan wordt voorgelegd aan het Aansturingscomité van het agentschap 
Opgroeien. Acties van 2021 evalueren we graag adhv een evaluatiesjabloon. Kunnen 
trekkers dit doormailen naar Daphne? 

4. TOELICHTING NIEUW SAMENWERKINGSVERBAND ‘ZIJDE’ 

(SARAH SMEETS) 
Op 30/04/2021 werd een omzendbrief verspreid met betrekking tot opstart van een integrale, 

lokale ketenaanpak waar jeugdhulppartners samen met justitie, welzijnsactoren en lokale besturen 

een samenwerkingsverband kunnen oprichten. Voor Oost-Vlaanderen werd het 

mailto:aansofied@kinderkasteeltje.be
https://forms.office.com/r/Bm6d9vi9Lk
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samenwerkingsverband ‘Zijde’ weerhouden. Zijde ontstond uit het samenwerkingsverband 

forensische trajecten van vzw Apart, vzw Parcours en Obra Baken, later aangevuld met stad Gent, 

onderwijs, parket, OSD en vzw Apart, Parcours, jeugdstraathoekwerk, OCMW, Toppunt, steunpunt 

leerrecht, dienst sociaal beleid kinderarmoedebeleid en andere partners.  

Andere goedgekeurde projecten situeren zich in Genk, Mechelen, Kortrijk en Antwerpen. 

Doel van het samenwerkingsverband is om zorgcontinuïteit voor mof jongeren met forensisch 

risicogedrag te verhogen en samen te werken rond bepaalde levensdomeinen. Men startte op 

01/11/2021 met 2 halftijdse trajectbegeleiders voor 3 jaar. Obra baken is penhouder en er werd 

een engagementsverklaring ondertekend. Het gaat over 10 outreachende trajecten (6-18 

maanden) voor 12-23 jarigen (voornamelijk uit Gent), met extra aandacht voor de transitieleeftijd. 

Daarnaast is ook intervisie, hiaten bespreken, wordt connectie gemaakt met units veilig verblijf, De 

GI, Partners die delictgerichte contextbegeleiding aanbieden,.. Op heden veel aanmeldingen vanuit 

onderwijs.  

Cliëntvertegenwoordigers vragen zals er zaken uit een dossier worden weggelaten, of men dan ook 

kan aangeven wat er precies werd weggelaten. Ook de houding van hulpverleners wordt soms als 

onaangenaam ervaren omdat zij de indruk soms geven zaken veel betere te weten. Het grote 

verloop bij jeugdhulpverleners toont mogelijks aan dat er meer ondersteuning nodig is. Het 

jaarthema van de oudergroepen is samenwerking; Als Gentse kentaanpak kan men gerust de 

oudergroep contacteren om uit te wisselen om het clIëntperspectief te bevragen. 

5. OPVOLGING LEREND NETWERK JEUGDHULP-ONDERWIJS 

(FREDERIK DECLERCQ)- WORDT VIA MAIL DOORGEGEVEN. 

6. VARIA 
 

Crisis Oekraïne: 

Gezien de grote crisis in Oekraïne voorspellen een aantal partners dat er ook in Oost-Vlaanderen 

medewerking zal gevraagd worden aan de jeugdhulpactoren. Het IROJ OVL kan als platform dienen om zaken 

provinciaal af te stemmen. Graag een mailtje naar Daphne als er vraag tot afstemming is rond sectorale 

opdrachten. 

Nieuwigheden in Oost-Vlaanderen 

Er worden In Oost-Vlaanderen inspiratiesessie overkop. Vanuit de grote interesse die de gemeenten eerder 

toonden in een OverKopwerking, kijken we graag uit naar een eerste provinciaal lerend netwerk in juni 2022 

(concrete datum nog te bepalen). Globaal doel is om  lokale besturen te inspireren obv bestaande 

OverKopwerkingen. Hoe kunnen zij zelf binnen de eigen projecten/jeugdwerkingen op hun grondgebied de 

aandacht voor mentaal welbevinden vanuit de visie van OverKop bewerkstelligen? Betrokken partner: 

overkopwerkingen, CAW, netwerken GG en 1 Gezin 1 Plan,….Provinciale inspiratiesessie overkop OVL 

Nota vroeg en nabij 

Voor de verdere uitwerking verwijst men naar 4 Vlaamse strategische cirkels (lokale netwerken, diagnostiek, 

bovenlokale netwerken, kinderopvang en zorgcontinuïteit.   

Dit is een participatief traject waarbij de samenstelling gebeurde via de koepels met aanvulling van 

academici. De beleidsraad besliste hierover. Voor de zomer worden brede klankbordgroepen georganiseerd 

en eind juni wordt de input samengebracht in een conceptnota die in september wordt voorgelegd aan de 

minister als basis voor toekomstige regelgeving. Uiteindelijke doel is het decreet pgo en integrale jeugdhulp 

te vernieuwen. 
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