
 

 pagina 1 van 7 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

VERSLAG IROJ OVL 
Datum: 29/04/2022 
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VERWELKOMING 
• de voorzitter verwelkomt iedereen op het online overleg en overloopt de 

verontschuldigingen 

• Frederik Werbrouck zal Bjorn Biënsada vervangen voor cgg’s SOM/ZNI vanuit De Drie 

Stromen. Frederik is sinds begin maart aan de slag als doelgroep coördinator kinderen en 

jongeren. Werkte voordien in St Gregorius (afdeling autisme). Daphne zend Frederik een 

welkomstmail met basisinformatie over het IROJ en plant een kennismakingsgesprek in om 

de werking van het IROJ voor te stellen samen met Björn. 

• Arne Schoors gaat een nieuwe uitdaging aan en verlaat OTA. We bedanken hem voor zijn 

inzet de voorbije periode en wensen hem veel succes met de nieuwe uitdaging. 

 

1.  OPVOLGING AFSPRAKEN IROJ 11 MAART 2022 
• 11/05 staat een overleg gepland met de mpi’s en ipo’s uit OVL en de betrokken IROJ leden 

• De Cliëntvertegenwoordigers zijn ondervertegenwoordigd op het IROJ OVL. Cachet start 

haar werking in OVL nog maar net op, ‘t Zitemzo kan geregeld niet aansluiten en stuurt 

geen vervanging, Ouderspunt kampt met interne wissels en beslissingen waardoor de 

ondersteuning van Erwin in het IROJ niet steeds kan gewaarborgd worden,…-  

Het IROJ erkent dit probleem en volgende acties worden ondernomen: Dop bekijkt intern 
of er mensen kunnen aansluiten als cliëntvertegenwoordiger vaph, Gretl contacteert ook 
vzw Lejo en probeert via de 1g1p coördinatoren te bekijken waar mogelijkheden zitten. 
Elke contacteert Arktos, Daphne contacteert het regionaal ankerpunt straathoekwerk 
vos@straathoekwerk.be. Aanvullend worden ook andere diensten genoemd: dienst 
outreachend team (Gent), overkop werkingen en vzw Jong, Wie met hen in contact komt, 
kan hen steeds doorverwijzen naar Daphne voor meer info. 

+1/sector ok 

2 cliëntsv. neen 

2de 

vergadering 

/ 
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DOP neemt vandaag de blik van het cliëntperspectief op zich, ter ondersteuning van Erwin. 

• Uitwisseling Oost-Vlaams aanbod mbt Oekraïense vluchtelingen en vragen tav het IROJ (zie 

overzicht in bijlage). Vanuit de cliëntvertegenwoordigers komt de vraag vanwaar deze extra 

middelen komen. Caw nam initiatief om in OVL een overkoepeld overleg te organiseren. 

Partners die willen aansluiten kunnen Alain hieromtrent contacteren. Volgend IROJ 

koppelen we hieromtrent kort terug, indien wenselijk. 

• De Oost-Vlaamse WG SGOG heeft zich verenigd  in een formeler samenwerkingsverband 

'Re-connect' naar analogie met de goede praktijken van ITER / EXIT. De middelenvraag kan 

zo ook meer gecentraliseerd gesteld worden onder kernpartnerschap van CAW. Dit naar 

aanleiding van de feedback van de gesprekken met het Agentschap Opgroeien. 

Het verslag van vorig overleg wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

2. RONDZENDBRIEF RECONVERSIE  
Overzicht stavaza op heden (zie bijlage) 

Procesverloop:  

• Subregionale afstemming gezinshuizen dd 07/03 en 21/04+27/04/2022 
o kaderen van de omzendbrief, eerste aftoetsing, visie van pleegzorg/stappenplan,… 
o stavza voorzieningen die aanvraag zullen indienen, afstemming met OSD/ACT 

• Vlaamse uitwisselingsmomenten:  
o Uitwisseling mogelijke indieners OVL en WVL 29/03 
o Webinar gezinshuizen dd 3/05/2022 
o 4 Trefdagen, 9 mei (digitaal), 18 mei (VAC Antwerpen), 23 mei (digitaal) en 7 juni 

(VAC Gent),: bilaterale gesprekken tss aanvragers en Vlaamse administratie 
• IROJ/WG Planning en advisering: 

o 23/01/2022 (IROJ): overlopen criteria omzendbrief adhv pp, bespreking (vragen, 
noden, Oost-Vlaamse initiatieven, afspraken rond prov stuurgroep zorggarantie, 
afspraken rond subregionale afstemmingsoverleggen en regionale 
netwerkstuurgroepen IJH, bedenkingen van cliëntvertegenwoordigers, afspraken 
rond verfijnen adviescriteria bv regionale spreiding (hoe strikt hanteren we dit?) en 
visie van de kinderen en ouders, … 

o 11/03 (IROJ): opvolging 
o 23/03/2022: iroj wg planning en advisering: voorstel van zitdagen + start oefening 

visie indicatiestelling+ voorstel van stappenplan zitdagen  (bevraagd via mail): we 
denken dat het zinvol kan zijn om als aanvrager stil te staan bij: 

▪ Kritische kijk naar zichzelf: waar zitten op heden knelpunten in de match 
vraag-aanbod? Speelt de reconversieaanvraag in op deze eigen kritische 
reflectie? 

▪ Wat zijn noden id regio en heb ik dit afgestemd met regionale partners? 
▪ Wat is de impact van het nieuwe aanbod op de ondersteuningsvragen? Op 

wat verdwijnt? En waarom vindt men het ene beter dan het andere? 
▪ Visie vd cliënten? Welk proces doorliep je met de gebruikers? Zijn hun 

noden bevraagd? 
o 29/04 (IROJ): communicatie rond stappenplan (zitdagen, 

indicatiestellingsoefening)-zie ook bijlage (graag verspreiden!) 
      IROJ zitdagen: 

o 14/06/2022 GED (9-12):  VAC Gent - 04.05 - Corneel Heymans 
o 23/06/2022 W&D (9-12):  VAC Gent - 21.02 - Karel Miry 
o 28/06/2022 ZOVL (13u-17u): VAC Gent - 21.01 - Jan Frans Willems 
 
Mogelijke agenda:  
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Hoe zie je externe instroom? Wat met Instroom via crisis? Verplicht opname? 
Indicatiestelling? Impact op de regio? Samenhang tss de aanvragen? 
Samenwerkingspartners? 

Bespreking: 

De regio’s geven aan elkaar te vinden op de regionale afstemmingsoverleggen, mede 

georganiseerd door pleegzorg. Aanvullend werd ook aangegeven dat de veelheid aan Vlaamse en 

regionale afstemmingsoverleggen soms chaotisch overkomt. In regio GED merkt men vooral de 

afwezigheid op van verschillende residentiële voorzieningen. In Waas en Dender geeft men aan 

elkaar vlot te vinden. Aanvullend vragen alle regio’s aandacht voor de impact die ombouw en 

interne verschuivingen hebben op personeel, de visie van de jeugdrechters en de stem van het 

cliëntsysteem/context/jongere. Er leeft ook een beetje ongenoegen omdat er weinig antwoorden 

worden geformuleerd op de vraag naar in kaart brengen van de noden. Daarbovenop zou het 

agentschap bevestiging geven over samenwerkingen die blijkbaar in de praktijk moeilijker 

verlopen. Het ganse proces vraagt een ingrijpende wijziging in het denken van residenties maar 

voorlopig merken we geen massale reconversiebewegingen.  

Het IROJ OVL nodigt iedereen die een aanvraag zal indienen uit op de  IROJ zitdagen 
(uitnodiging zie bijlage). Deze uitnodiging mag breed verspreid worden binnen uw 
achterban/netwerk. Alle iroj leden die hieraan willen deelnemen zijn welkom, doch de 
leden van de werkgroep planning en advisering zullen zeker aanwezig zijn, aangevuld met 
een vertegenwoordiging van de Oost-Vlaamse jeugdrechters. Daphne heeft hen expliciet 
hiervoor uitgenodigd. 

Doelstelling van de zitdagen: Op heden hebben we weinig zicht op de aanvragen ‘varia’ en 
‘via 6’. Het IROJ OVL wil samen met alle aanvragers in een bepaalde regio de impact van de 
aanvragen op het aanbod id regio in kaart brengen en de samenhang tussen de aanvragen 
samen kritisch bekijken. Voorlopig overzicht van mogelijke aanvragen in bijlage. 

3. TERUGKOPPELING STRATEGISCHE CIRKELS 
Het Agentschap opgroeien en het departement wvg zijn een oefening gestart rond een nieuw 

geïntegreerd jeugd en gezinsbeleid. Momenteel zijn strategische cirkels opgestart om input te 

geven voor een basisnota (zomer 2022) die kan dienen voor een nieuw decreet. De leden zijn 

afgevaardigd via de koepels en aangevuld met academici. 

Vanuit OVL nemen volgende mensen deel aan een van de strategische cirkel: 

1. Lokale netwerken + kinderopvang (Elke Schoofs, Alain Slock) 

Elz, trajectondersteuners, zorgraden/welzijnsraden, opdrachten en krachtlijnen, 

governance, informele ruimte, … redelijk flou in dit stadium. Uitdaging om linken te 

leggen met de bestaande praktijk 

2. Erkennen en financieren (/) 

 Evolueren naar mogelijks 1 erkenningsvorm met aangepaste financieringsvoorwaarden 

3. Inschaling en diagnostiek (/) 

 Kwaliteitsvolle diagnostiek en organisatiemodel, Groeipakket en zorginschaling/pab 

 Digitale transformatie mbt diagnoses (bv toewijs zorgtoeslag) 

4. Bovenlokale netwerken + continuïteit jovo (Bert Vanacker, Gretl Dons) 

Crisis, verontrusting, /zorggarantie, diagnostiek en beeldvorming, zorgbemiddeling 

(1g1p), achterliggend pedagogisch kader (rechten kind en vaph als referentiekader),  los 

van doelgroepen denken (net het probleem), jeugdhulplogica werkt niet voor deze 

doelgroep, stukje sociaal kapitaal en eigen regie wordt belangrijk, nood aan 

ontsnappingsmogelijkheid, continuïteit focussen op ervaren continuïteit ipv 
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management continuïteit, Prof Hermans benadrukt een de doelgroep 18-25 jarigen (veel 

daklozen). 

    Wg bovenlokaal netwerk (beleid ih regio, regiovorming en regionaal beleid) 

Het IROJ OVL neemt kennis van de terugkoppeling over de stavaza van de strategische 
cirkels en verneemt welke Oost-Vlaamse mensen hieraan deelnemen. Momenteel koppelt 
men vooral terug dat er nog niet veel werd samengekomen, dat men nog uitwisselt over 
(vage) principes maar dat het de bedoeling is om tegen de zomer te landen in een meer 
concrete basisnota. Vanuit de deelnemers komt de bedenking dat cliënten 
ondervertegenwoordigd zijn en geen beslissende rol werden toebedeeld. 

4. REGIOPLAN 2022 
We overlopen het regioplan 2022 en onderstaande actievoorstellen zonder trekker worden uit het 

regioplan geschrapt: 

Continuïteit:  

1. Het IROJ OVL formuleert een standpunt mbt generalistische hulp en specifieke hulp binnen het 

toekomstverhaal van Opgroeien (wg planning en advisering?)-Fien? 

4. Het IROJ OVL vernauwt de connectie met onderwijspartners uit OVL  om het tekort aan 

personeel in de jeugdhulp te helpen verkleinen+ wat kan jeugdhulp zelf doen (Zorgambassadeurs 

(aantrekkelijk profilering), Hoe installeer je personeelstevredenheid (goede praktijken), Omgaan 

met anciënniteit/zijinstromers in de jeugdhulp, …(?) 

7. Het IROJ OVL probeert Oost-Vlaamse aanbieders diagnostiek op elkaar af te stemmen/ samen 1 

plan doet ook onderzoek met OOC de Bries (aanbod ook voor de poort), elp, oc De Nieuwe vaart, 

cgg Adentro, clb). Connectie met actie Radar? o 3-12 jarigen, diagnostiek voor lopende 

begeleidingen, diagnostische ondersteuning van andere werkingen/trajecten 

o RTJ toegankelijke diagnostische modules (uitbreiden innovatief project). 

11. Het IROJ OVL volgt de dynamieken binnen de lerende netwerken DIW mee op  (wie koppelt 

terug?) Op heden weten we enkel in w&d: De Wilde Zwanen begeleiding-warme scholen): netwerk 

zoals bij jovo waar men nadenkt over gezamenlijk instroom organiseren: 4 ovbj + De Hagewinde 

 participatie  

2.Het IROJ OVL zorgt voor verbinding tussen de IROJ werkgroepen om gemeenschappelijke doelen 

te detecteren en versnippering tegen te gaan (wie volgt dit op?) 

Bespreking: 

- OSD geeft aan dat er nog acties id maak zijn met budgetvragen.  

- Best eens nadenken over het laten betalen van deelnemers aan IROJ acties 

- Kan met het restbudget de ondersteuning van Erwin gefinancierd worden? Wat zijn Vlaamse 

kaders hieromtrent? Daphne bevraagt. 

- Zijn er vragen vanuit 1g1p? 

Het IROJ OVL vindt geen trekkers voor deze acties niettegenstaande er veel inhoudelijke 
interesse is. Deze acties worden geschrapt voor dit IROJ jaar. Een overzicht van het IROJ 
budget wordt overlopen maar er is nog ruimte voor extra iroj budgetvragen. Oproep aan 
alle IROJ werkgroepen en of netwerken om deze boodschap over te brengen en te bekijken 
waar het IROJ ondersteunend kan zijn. Ideeën kunnen worden ingediend via een iroj lid 
adhv een iroj fiche. 

S5. BESPREKING PROBLEEMSTELLING WEEKENDOPVANG VAPH 
Er wordt vastgesteld  dat er dikwijls problemen zijn bij vaph voorzieningen naar zorgcontinuïteit ih 

weekend. Kinderen op internaat verbonden aan school (MPI) hebben ook in het weekend soms 
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nood aan verblijf maar dat kan niet steeds aangeboden. Hierdoor gebeuren er op vrijdagavond 

geregeld crisisaanvragen. De IROJ werkgroep cijfers boog zich over deze vaststelling: 

• Bevraging bij betrokken organisaties, in kaart brengen van capaciteit op week- en 

weekenddagen. Sommigen vaph voorzieningen bieden inderdaad veel minder bedden aan 

in het weekend. (zie pp in bijlage) 

• OSD bracht praktijkvoorbeelden aan en obv bijgehouden cijfers werd het probleem ook 

duidelijk in kaart gebracht. Dit gaat meestal om zeer complexe casussen en contexten 

• Dit 7/7 aanbod vaph is historische gegroeid: Niet elk mfc  beschikt over eenzelfde 

omkadering om een 7/7 aanbod te kunnen aanbieden 

• doch de nood stijgt 

• ACT probeerde met convenanten om extra aanbod te creëren  maar het is geen bijkomend 

aanbod en de convenant hangt vast aan een jonger (valt dus ook weg  als jongere de 

voorziening verlaat wat impact heeft op personeelsbestand). Aanvullend kan een 

convenant enkel voor een plaats in een weekendopvang in een ander mfc dan waar de 

jongere id week verblijft. 

• Deze bevindingen werden besproken op het MIGES overleg (welke stappen kunnen we 

zetten? Kunnen we vanuit praktijkvoorbeelden sneller met de context ad slag te gaan zodat 

we hen beter kunnen ondersteunen? Hoe kan men bij een crisis ih weekend de context  

thuis beter ondersteunen? Waarom is die capaciteit wat ze is (historische 

financieringsmiddelen) 

Bespreking: 

- Moeten uitbreidingsmiddelen niet bij voorrang gaan naar 7/7 opvang binnen vaph? 

- Kunnen de lerende netwerken DIW dit probleem ook meenemen?  

- Naast de 7/7 opvang nood is er  nood aan ondersteuning van vaph voorzieningen ih weekend 

en aan ondersteuning id context (intensieve contextbegeleiding). Kunnen vaph diensten 

nog sneller ad slag met de context? Betrekken vd  context van bij dag 1 vd plaatsing? 

- Aanvullend is er een personeelstekort. Kan men personeel verschuiven en meer inzetten op 

weekendverblijf in afdelingen waar jongeren opgevangen worden met complexe 

problematieken? Kunnen andere leefgroepen afgebouwd worden ifv weekendpersoneel 

voor deze leefgroepen? Kan de bereikbaar in het weekend verhoogd worden?  

- BJb voorzieningen kennen modules dagondersteuning in het weekend. Is dit al verkend door 

de vaph partners? Personeel kan zo ’s nachts ingezet worden (meer info bij vzw Apart).  

Het IROJ OVL wil sensibiliseren rond dit probleem. Kunnen vaph voorzieningen interne 
verschuivingen bespreken of kijken ze naar de overheid om dit punt mee op de agenda te 
plaatsen van uitbreidingsbeleid? Pab kunnen we niet aanwenden voor deze doelgroep ( 
Jeugdrechtbankdossiers en verblijf kunnen niet voor pab). 

Is dit probleem ook in andere provincies herkenbaar? Met dit verslag stuurt het IROJ OVL 
een signaal naar het ACO en Vaph. Hoe komt het dat deze situaties steeds groter wordt? 
Kent het VAPH eenzelfde evolutie om sneller ad slag te gaan met netwerken als bjb? Moet 
er ingezet worden op vormingen, samenwerkingen en of doelgroepverschuivingen ifv 
weekednopvang/dagopvang? Kunnen deze zaken verder onderzocht worden door het 
ACO/VAPH?   

Het IROJ OVL denkt dat er nog meer kan ingezet worden op het werken met het netwerk 
van de jongere in een vaph voorziening. Dop doet alvast het aanbod om bij opstart van een 
begeleiding het netwerk mee te helpen te verkennen. Graag dit aanbod breed bekend 
maken. 
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6. VARIA  
• Voorstel vanuit RTH Kwadrant  

2012: Oprichting thuisbegeleidingsdienst Kwadrant (vaph): doelgroepgericht met provinciale 

opdracht voor GES-jongeren en hun context (mobiele ondersteuning) 

Aangestuurd door 4 mfc’s (st Gregorius, de Hagewinde, ….) 

 

2016-2018: Vaph schrapt het decreet thuisbegeleidingsdiensten en ’brengt deze erkenningen 

onder de nieuwe RTH-erkenningsvorm 

Men merkt al jaren binnen Kwadrant veel moeilijkheden om zich operationeel staande te houden.   

Voorstel om RTH kwadrant op te splitsen naar bestaande mobiele ges werkingen (obv 

bevolkingscijfers) 

- De nieuwe vaart: 70% van Kwadrant wordt overgenomen voor ges voor de regio DEG en 

ZOVLDe Hagewinde: 30% van Kwadrant wordt overgenomen voor ges voor de regio W&D 

Het IROJ OVL neemt kennis over deze evolutie, geen aanpassing vh aanbod maar een 
bestuurlijke aanpassing dus ook geen IROJ reconversie advies nodig. 

• IROJ voorzitterschap 

Kandidaturen kenbaar maken bij Daphne tegen de IROJ vergadering van mei ifv mogelijke 

verkiezingen 

In HH staat dat mandaat kan verlengd worden en dat het voorzitterschap dient voorgelegd te 

worden aan het ACO. In het HHR dd 27/09/2019 staat: Het IROJ draagt een voorzitter voor. De 

voorzitter van het IROJ wordt goedgekeurd door de voorzitter van het Managementcomité voor 

een mandaat van 3 jaar. Dit mandaat kan worden verlengd. Het huidige mandaat vd voorzitter 

werd in sept 2019 vastgelegd tot sept 2022. 

Het IROJ OVL vraagt aan elke sector om zijn/haar achterban te bevragen. Mogelijke 
kandidaat voorzitters maken zich kenbaar via een mailtje aan Daphne, ten laatste tegen 
het IROJ overleg van 27/06/2022. 
De huidige voorzitter is opnieuw kandidaat. 

• Zorgraden ELZ  

Jeugdhulp zou vanaf 2023 verplichte partner worden 

hoe gaan we dit organiseren? Wie vertegenwoordigt ‘de’ jeugdhulp? 

Zijn er gesprekken lopende bij elz? 

Hoe verhoudt zich dit tot regionale netwerkstuurgroepen? In ZOVL werden de stafmedewerkers 

uitgenodigd op een regionale netwerkstuurgroep om het gesprek aan te gaan. 

Het IROJ OVL bekijkt dit op een volgende vergadering verder. 

• Impact jeugddelinquentie decreet (vanaf sept 2022 geen vos in de GI) 

Grote bezorgdheid over de beslissing om al in september VOS-jongeren de toegang tot de GI te 

ontzeggen, terwijl het overgrote deel van de VV plaatsen in O-VL dit jaar niet meer gerealiseerd kan 

worden. Komen deze jongeren opnieuw in gewone leefgroepen GES & BJB terecht waar nu net het 

probleem is dat dit jongeren zijn die escaleren in gewone leefgroepen?  Noch de jongere, noch de 

leefgroepen zijn daarbij gebaat. Logischer zou zijn om de VV leefgroepen eerst in de praktijk te 

laten starten en ook nog de tijd te gunnen om hun werking te laten maturen, om daarna de 

instroom in G.I. stop te zetten en de uitstroom te vergroten. 
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Het IROJ OVL vraagt aandacht voor de impact van het decreet. Iedereen vraagt naar een 
goed uitgewerkt transitieproces. Schaarste aan personeel zorgt voor extra druk. Vanuit de 
opstartende units veilig verblijf is de personeelskwestie en toenemende zorgzwaarte 
zorgwekkend. Via dit verslag wil het IROJ OVL een signaal zenden naar Vlaanderen met de 
vraag naar goede transitiemaatregelen en duidelijke verwachtingen. Anderzijds is het voor 
jeugdhulpdiensten ook belangrijk te weten dat bij escalaties geen langdurige opname in de 
gi meer mogelijk zal zijn voor vos dossiers. Oproep om lokale samenwerkingen te 
verstevigen. 

Ruyskensveld geeft aan eind dec 2022 te zullen opstarten met team veilig verblijf. Een 
opstart van aanbod wordt voorzien voor 1/02/2023. Er worden vacatures uitgeschreven. 

• Vanaf 2023 nieuw toewijsreglement voor sociale huurwoningen.  

We staan aan de vooravond van de hervorming van het sociaal wonen met een fusie naar één 

huisvestingsmaatschappij per referentieregio. Per regio zullen toewijzingsraden worden 

samengesteld. Het lijkt belangrijk om ook de stem vanuit jeugdhulp hier bij in te brengen, om de 

doelgroep mee in het vizier te houden. Er zijn webinars voor Welzijnsactoren vanuit Wonen 

Vlaanderen. De regionale coalities A Way Home zijn relevant, maar zijn niet overal aanwezig.  

Werkgroepen jongvolwassenen kunnen ook relevant zijn. Anderzijds zijn dak- en thuislozen niet 

allemaal jongeren uit VAPH en BJB. Er dienen afspraken gemaakt te worden over instroom in 

sociale woningen en termijn en inhoud van begeleidingen. Het lijkt belangrijk om per 

referentieregio de relevante partners samen te brengen, voldoende breed (ook wonen 

Vlaanderen). Er is een logische link naar OCMW's, CAW’s,… 

De blik moet niet worden beperkt tot jongvolwassenen, ook ouders met jonge kinderen en ouders 

met kinderen in jeugdhulp.  

Het IROJ OVL neemt kennis van deze evolutie. Daphne neemt initiatief om provinciaal 
mensen samen brengen samen met de voorzitters van de Away home coalities en andere 
geïnteresseerden. Wie hieromtrent ideeën heeft, graag een seintje naar Daphne.  Elk IROJ 
lid informeert zijn/haar achterban/netwerk over deze evolutie en provinciaal initiatief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


