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VERWELKOMING 
• De voorzitter verwelkomt iedereen op het online overleg en overloopt de verontschuldigingen 

• Veronique Brys (Ouders.) sluit vandaag aan ter ondersteuning van Erwin. Zij wil in de toekomst 

graag verder aansluiten maar werkt op vrijdag. 

• Gijs neemt vandaag het perspectief van de cliënten mee op.  

• Er worden verder inspanningen geleverd om meer cliëntvertegenwoordigers te laten aansluiten op 

het IROJ. Daphne ging langs bij Arktos maar zij hebben uiteindelijk laten weten dat ze niet zullen 

aansluiten. Ook straathoekwerk werd gecontacteerd op 29 april maar nog geen reactie ontvangen. 

Dop neemt verder contact op met Lejo en 1g1p en Daphne plant een gesprek met Erwin bij BMLIK. 

Wordt vervolgd. 

OPVOLGING AFSPRAKEN IROJ 29 APRIL 2022 
• het vorige verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.  

• Terugkoppeling provinciaal overleg dd 11/05 (mpi go! en ipo’s +rol 1g1p (Sara Weyn) 

Het was een aangename, constructieve uitwisseling en knelpunten, verbetervoorstellen werden 
besproken met act/osd en clb  samenvatting gesprek . 
Oost-Vlaamse noden werden algemeen besproken en ook de vele onzekerheden omtrent statuten 
en toekomstperspectieven van huidige personeelsleden. De suggestie werd gedaan om een 
afvaardiging te sturen naar de regionale netwerkstuurgroepen ijh om regionale afspraken met 
jeugdhulpactoren te verbeteren. Contactgegevens van de voorzitters werden meegegeven maar 
toch oproep aan allen om subregionaal de internaten en ipo’s mee uit te nodigen. Samen 1 plan 
Gent zal pilootregio worden om de samenwerking tussen de rth en de internaten te versterken 
(extra middelen). De terugkoppeling hiervan op het IROJ OVL gebeurt door de leden van Samen 1 
plan Gent die ook aanwezig zijn op het IROJ. De internaten vrije onderwijs werden niet uitgenodigd 
voor het overleg gezien zij niet pasten in de scoop mbt de toekomstige inschaling. Een gelijkaardige 

+1/sector ok 

2 cliëntsv. neen 

2de 

vergadering 
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https://kindengezin.sharepoint.com/:u:/r/sites/jeugdhulp/overleg/iroj/ovl/2022/internaten%20BuO%20en%20ipo%27s/samenvatting%20gesprek%20dd%2019%20mei%202022.msg?csf=1&web=1&e=jSDtrf
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uitwisseling zou bij nader inzien ook wenselijk zijn (besproken op sectoraal clb overleg). Daphne en 
Patrick zoeken naar een moment voor de uitwisseling IROJ-internaten vrij onderwijs. Een update 
van de gemaakte visietekst kan aanleiding geven tot vernieuwde samenwerkingsafspraken (ook 
toetsen met de kinderen en jongeren). OSD nam de internaten/ipo’s alvast mee op in de 
mailinglijsten met contactgegevens en consulenten zullen in de toekomst meer aandacht hebben 
om hen te betrekken bij de opstart van een dossier. 

Het IROJ OVL is blij te horen dat er constructieve uitwisseling heeft plaatsgevonden. We wensen 
Samen 1 plan veel succes binnen het pilootproject en kijken uit naar een terugkoppeling op het 
IROJ. Daphne stuurt nog eens een officiële mail naar de voorzitters van de regionale 
netwerkstuurgroepen ifv uitnodigen internaatafgevaardigde. Daphne en Patrick zoeken naar een 
moment voor de uitwisseling IROJ-internaten vrij onderwijs (update van de gemaakte visietekst).  

• Terugkoppeling overleg rond vernieuwde toewijsraden woonmaatschappijen 17/6/2022 

Interessante uitwisseling met de voorzitters van de 2  Away home coalitie uit OVLs, ocmw Gent, 

Act, Intersectorale medewerker Kind en Gezin, afgevaardigde van bn18 van ZOVL, … 

Partners voelen nood aan afstemming om regionale verschillen te vermijden in de toekomstige 

toewijsraden (1 per werkingsgebied). We misten in het overleg volgende ggz, beschut wonen, caw, 

vaph en vdab. Er werd een nota opgemaakt met vraag aan de IROJ leden of ze de nota kunnen 

onderschrijven en verspreiden binnen hun achterban. Cachet wordt mee uitgenodigd (publicatie 

rond jongvolwassenene die zelfstandig gaan wonen) al is het volgende provinciaal (20/09) overleg 

echt wel een opvolgoverleg. De jeugdhulppartners dienen zich per werkingsgebied te organiseren if 

de vernieuwde toewijsraden.  

Het IROJ OVL zou graag hebben dat alle jeugdhulpactoren goed op de hoogte zijn van deze evolutie 
en toekomstige vernieuwde toewijsraden (agenderen op de regionale netwerkstuurgroepen IJH).  
Dit is mooie opportuniteit voor jeugdhulpactoren! Het IROJ OVL roep met een schrijven (zie bijlage) 
op om zich per werkingsgebied te organiseren.  

Het IROJ OVL gaat akkoord met de oproep in de nota en roept haar leden op om deze nota binnen 
hun netwerk en achterban te verspreiden. Daphne nodigt Cachet, ouderspunt, caw, beschut wonen 
en vdab mee uit op het volgende provinciaal opvolgoverleg 20/09.  

RONDZENDBRIEF RECONVERSIE  
• Terugkoppeling IROJ zitdagen reconversie (23/06/2022 (W&D), 14/06/2022 (DEG) en 28/06/2022 

(ZOVL). 

Er ontstond een dialoog tss de organisaties die een aanvraag aan het voorbereiden zijn en de IROJ 

wg planning en advisering. Suggesties/bedenkingen werden ingebracht en organisaties kunnen 

deze verwerken in hun aanvraag (indiendatum 09/09/2022). Algemeen werd aangegeven dat het 

eerlijker aanvoelt dat de dialoog met kritische vragen voor het indienen van een dossier kan 

gevoerd worden. Er kwamen veel vragen rond het statuut van de gezinsouders,… waar men nog 

geen antwoorden op heeft geformuleerd. Een samenvatting van de 3 zitdagen vindt u Oost-

Vlaanderen - bijlagen bij vergadering - Alle documenten (sharepoint.com) 

Officieel dient het IROJ op 7/10/2022 haar definitief advies in. De werkgroepen planning en 

advisering staan gepland op 26 en 28/10/2022. IROJ adviescriteria (zie omzendbrief):  

• impact op de regio/aanbod 

• samenhang tss de voorstellen 

• Rond cliëntparticipatie verwacht het IROJ OVL minimaal dat cliënten en hun context 

geïnformeerd worden en bevraagd worden rond de toekomstplannen van de organisatie 

en de manier van implementatie van de transitie.  

De IROJ wg p&a maakte reeds een samenvatting van de 3 zitdagen op Oost-Vlaanderen - bijlagen bij 
vergadering - Alle documenten (sharepoint.com). Het is een mooie praktijk van het IROJ OVL om 

https://kindengezin.sharepoint.com/sites/jeugdhulp/overleg/iroj/ovl/2022/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fjeugdhulp%2Foverleg%2Firoj%2Fovl%2F2022%2FIROJ%2Fvergaderingen%2F27%20juni%202022%2Fbijlagen%20bij%20vergadering&viewid=751f5cfe%2Dbf2f%2D4a9e%2D8ad9%2Dff404e8ba30b
https://kindengezin.sharepoint.com/sites/jeugdhulp/overleg/iroj/ovl/2022/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fjeugdhulp%2Foverleg%2Firoj%2Fovl%2F2022%2FIROJ%2Fvergaderingen%2F27%20juni%202022%2Fbijlagen%20bij%20vergadering&viewid=751f5cfe%2Dbf2f%2D4a9e%2D8ad9%2Dff404e8ba30b
https://kindengezin.sharepoint.com/sites/jeugdhulp/overleg/iroj/ovl/2022/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fjeugdhulp%2Foverleg%2Firoj%2Fovl%2F2022%2FIROJ%2Fvergaderingen%2F27%20juni%202022%2Fbijlagen%20bij%20vergadering&viewid=751f5cfe%2Dbf2f%2D4a9e%2D8ad9%2Dff404e8ba30b
https://kindengezin.sharepoint.com/sites/jeugdhulp/overleg/iroj/ovl/2022/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fjeugdhulp%2Foverleg%2Firoj%2Fovl%2F2022%2FIROJ%2Fvergaderingen%2F27%20juni%202022%2Fbijlagen%20bij%20vergadering&viewid=751f5cfe%2Dbf2f%2D4a9e%2D8ad9%2Dff404e8ba30b
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kritische bedenkingen vóór het indienen van dossier mee te geven en zo de dialoog naar betere 
samenwerkingen en afstemming te versterken. IROJ adviescriteria werden herhaald en suggesties 
en of bedenkingen werden besproken op de zitdagen. 

Het IROJ OVL stel zich de vraag of er bij de opmaak van de omzendbrief overleg geweest is met de  
cliëntvertegenwoordigers. De omzendbrief werd geadviseerd door het raadgevend comité waar de 
cliëntvertegenwoordigers van deel uit maken. In bijlage het advies mbt de gezinshuizen.  

IMPACT PERSONEELSSCHAARSTE 
Nav verschillende signalen omtrent personeelstekorten en de daaraan gekoppelde sluitingen van bepaalde 

leefgroepen heeft het IROJ OVL een online bevraging opgemaakt en verstuurd. We bespreken het 

antwoordenoverzicht en komen tot provinciale afspraken. 

 

Alles staat met elkaar in verbinding. Als er geen doorstroommogelijkheid /uitstroom is, wordt de instroom 

ook moeilijk en kan deze vertraging oplopen. Er worden meer en meer gewerkt met prioritering maar de 

vraag naar dialoog blijft. Mogelijke opnamestoppen bij voorzieningen/diensten verhogen op hun beurt de 

druk op openbare diensten.  

 

Wat kunnen we als Oost-Vlaamse Jeugdhulp doen: 

• Oproep om moeilijkheden zichtbaar te houden zodat andere actoren hierop blijvend kunnen 

anticiperen. Wie weet kunnen er medewerkers bijspringen vanuit andere sectoren… 

• Om toekomstige sluitingen van leefgroepen/werkingen te vermijden roept het IROJ OVL op om 

voorafgaandelijk het gesprek aan te gaan met verwijzers, ITP , CPA of IROJ leden 

• Ouderspunt gaat in gesprek met HoGent om via debatten/podcast de Jeugdhulp positief in de 

kijker te zetten. 

• Jeugdhulpactoren kunnen verder inzetten op een sterk onthaalbeleid van nieuwe werkkrachten 

(informeren, ondersteunen, coachen,…) om zo zuurstof te creëren voor mensen die twijfelen 

• Gesprek met onderwijsactoren ifv zichtbaarheid vd sector. 

- stagiairs studeren verder of sommigen slagen voor de theorie en kunnen niet starten op de 

arbeidsmarkt terwijl men mogelijks wel over andere capaciteiten beschikt die zinvol kunnen 

zijn in het werkveld 

- hoe brengt met het volcontinu systeem in beeld? Sommigen zien dit niet zitten 

- ga lokaal in gesprek met stagebegeleiders middelbaar onderwijs. Naar welke sectoren gaan 

de meeste jongeren? Hoe wordt dit verdeeld? Kunnen we bijdragen om Jeugdhulp 

positiever in het daglicht te stellen? 

- in jan-feb van elk schooljaar zou er een beurs (ICC) zijn  waar scholen hun aanbod 

promoten. Daphne gaat na hoe we Jeugdhulp hier positiever in the picture kunnen brengen 

- idee voor het werkveld om filmpjes te maken ‘een dag uit het leven van’ om zo de sector 

positiever in beeld te brengen (voor op eigen website,…). 

- …. 

Het IROJ OVL overloopt de online bevraging en constateert een zeer hoge druk op vele diensten. 
Het IROJ OVL stimuleert solidariteit en samenwerking om sluitingen te voorkomen. Er wordt 
afgesproken om met onderwijs actoren in gesprek te gaan (hoger onderwijs-middelbaar) met focus 
op stagebegeleidingen in humane richtingen, sociaal technisch,… Voornaamste boodschap hierbij is 
dat er grote nood is aan gemotiveerd personeel en dat de jongeren en hun gezinnen het verdienen 
om ondersteund te worden. Jeugdhulp is een fantastische sector met een grote maatschappelijke 
meerwaarde! 

Het IROJ OVL vraagt de netwerkstuurgroepen IJH om in contact te gaan met de lokale scholen en 
stagebegeleidsters. Clb zal hierbij ondersteunen.  

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=wvTEucirlc2Jz57jIOKlNWmr8AoZvAY2&id=guHPEypkDki8il7PZdsKoFh9AZdmcJZNqCIy9jtBEzxUQksxSldZSExQSjNZTDBIUFpWTDI1NzhDOS4u
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Provinciale afspraak is dat er voorafgaand aan een mogelijke sluiting eerst in gesprek gegaan wordt 
met de verwijzers, ITP, de CRA’s en /of IROJ leden. Vraag aan de sectoraal afgevaardigden om deze 
afspraak breed te communiceren naar hun achterban. 

TERUGKOPPELING VOORZITTERSOVERLEG (WERD NIET BESPROKEN-

VERSLAG VOLGT) 

• Stavza traject vroeg en nabij (grotere zorgcontinuïteit- vermijden van breuklijnen,..) 

Een conceptnota is naar de Vlaamse Raad/Raadgevend comité Opgroeien en Vaph 

Het werkveld werd bevraagd via ervaringsverhalen (sessies)  

Men werkt toe naar een doelstellingendecreet met impact op wijze van erkenning en 

financiering. Men werkt zaken uit op lokaal, bovenlokaal en Vlaams niveau. Vraag naar 

meer transparantie en tijdspad over het ganse proces werd gesteld. 

• In WVL vond een denkdag plaats rond langdurige crisistrajecten. Verkregen inzichten 

werden gedeeld.  

• Stavaza temporisering nieuw jeugddelinquentiedecreet.  

Project kortverblijf werd verlengd tot maart, opstart voor 1/03 wordt nog gefinancierd 

Verlengingen van vos in de gemeenschapsinstellingen 

Op zoek naar hoe partners zich graag zelf willen organiseren ifv instroom veilig verblijf 

Zoeken naar een geïntegreerd werken 

Netwerk ggz krijgt extra middelen voor formaliseren van for k diensten 

Financiering zal id toekomst gekoppeld worden aan trajecten (iph, cat 1 bis,…) 

 

 

VRAAG/SIGNAAL TAV HET IROJ VANUIT IROJ WG’N EN LERENDE 

NETWERKEN (ZIE OVERZICHT IN BIJLAGE) 

• IROJ wg toegang dd 13/05 en 15/06 

• Netwerkstuurgroep Aalst-Oudenaarde dd 21/06/2022 

• Netwerkstuurgroep GED dd 01/06/2022 

• netwerkstuurgroep IJH DEG 1 juni 2022.docx (sharepoint.com) 

• Oost-Vlaams lerend netwerk delictgerichte contextbegeleiding/IBK dd 31/05/2022 

• verslag lerend netwerk dcb 31 mei 2022.docx (sharepoint.com) 

• Stuurgroep zorggarantie dd 03/06/2022 (Sofie) 

• Wg crisis dd 02/06/2022  VerslagPNWSG Crisis 20220602_def.docx (sharepoint.com) 

• Wg Jovo 13/06/2022 

• Forumgroep Joki dd 20/06/2022 

Het IROJ OVL neemt kennis van de voortgang van deze IROJ werkgroepen. 
 
Het IROJ OVL gaat akkoord met het in de verf zetten van brede instappartners op de 
website van de ELZ. Zij fungeren als eerste aanspreekpunt om sleutelfiguren te helpen 
navigeren door het jeugdhulplandschap. Cliëntvertegenwoordigers blijven de vraag naar 1 
telefoonnummer zoals 1207 herhalen(werd reeds doorgegeven aan Vlaanderen).  
 
Op vraag vd IROJ wg crisis vragen we de jeugdhulpactoren aandacht te hebben voor hun 
intern vormingsbeleid rond suïcidepreventie. In bijlage een overzicht van het Oost-Vlaams 
aanbod hieromtrent. Graag verspreiden binnen uw achterban met de vraag dit op te 
nemen in de vormingsplannen van de diensten/organisaties. 

 

https://kindengezin.sharepoint.com/:w:/r/sites/jeugdhulp/overleg/iroj/ovl/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF1EC5C49-60D1-4134-B75B-4E5CCEE7E3CB%7D&file=netwerkstuurgroep%20IJH%20DEG%201%20juni%20%202022.docx&action=default&mobileredirect=true
https://kindengezin.sharepoint.com/:w:/r/sites/jeugdhulp/overleg/iroj/ovl/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4B3A4F78-212E-490E-A583-3BBB002DD685%7D&file=verslag%20lerend%20netwerk%20dcb%2031%20mei%202022.docx&action=default&mobileredirect=true
https://kindengezin.sharepoint.com/:w:/r/sites/jeugdhulp/overleg/iroj/ovl/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFA44A7D0-26B9-4502-8CDD-A84BDE3A9527%7D&file=VerslagPNWSG%20Crisis%2020220602_def.docx&action=default&mobileredirect=true
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VARIA  
• IROJ budgetvragen 2022 

o IROJ fiche vorming sos (CLB/OSD)- 5000 euro  

Aangezien de deze actie voor een groot deel clb medewerkers (netoverschrijdend) bereikt 

twijfelt het IROJ om deze budgetvraag goed te keuren. CLB medewerkers zijn belangrijke 

sleutelfiguren die inhoudelijk heel wat zaken borgen én hebben een draaischijffunctie. Het 

vormingsaanbod wordt voor een deel ook opengesteld naar  1g1p medewerkers maar het 

grootste stuk is vorming op maat. Het IROJ steunt uiteraard de interesse voor dit thema 

maar keurt deze vraag goed omdat verontrusting een belangrijk thema (deel van het IROJ 

regioplan) is en er nog restbudget is maar met de afspraak dat dergelijke sectorale vragen 

id toekomst niet meer worden aanvaard. 

o Away Home Coalitie Waas en Dender vraagt 2000 euro voor broodjeslunch en drank op 

inspiratiebeurs 

o Overzicht IROJ budget 2022  

Het IROJ OVL adviseert beide budgetvragen positief.  
De pragmatische afspraak wordt gemaakt dat er in de toekomst geen sectorale 
budgetvragen meer worden goedgekeurd. Er leven heel wat vormingsvragen rond SOS die 
we in de toekomst samen met het IROJ en OSD dienen te bespreken ifv 
gemeenschappelijke aanpak. 
Het IROJ grijpt deze discussie aan om verder na te denken over een kader rond het IROJ 
budget (volgend iroj).  

• Stand van zaken conventie psychologische zorg in de eerste lijn (Dirk) 

Momenteel probeert men de puzzel te leggen met alle mensen die weerhouden zijn (veel 

zelfstandige zorgverstrekkers en erkende organisaties  maar nog open plaatsen. Er wordt ook het 

gesprek gevoerd rond het aanbod dat men kan doen en hoe dit past binnen de visie van de 

conventie, mogelijkheden rond groepsaanbod, …Meer info: https://www.psy-ovl.be/  

• Projectoproep 6 werven voor jongeren (Dirk) 

o De oproep richt zich naar ggz actoren (+26 VTE) maar het is de bedoeling dat dit 

intersectoraal versterkt wordt. Voor jeugdhulp denkt men bv aan  

▪ Werf 4: innovatieve projecten voor minderjarigen rond crisis, care en liason  

▪ Werf 5: Creëren van proeftuinen voor transitieleeftijden, mensen met 

eetstoornissen, mensen met verstandelijke beperking 

o Vraag tav het IROJ: graag samen nadenken of er regionale projecten zijn die in 

aanmerking zouden komen voor een van bovenstaande werven. Volgende suggesties 

werden geformuleerd: Dagbesteding voor joki, Tejo, zorgboerderijen voor lager scholen, 

projecten die focussen op transitieleeftijd (bv Tanderuis)… 

o Plan van aanpak van Raar schrijfgroep: 

Het netwerkcomité RADAR heeft beslist om een werkgroep op te richten i.k.v. de oproep 6 

werven. Deze werkgroep mag de komende weken en maanden actief/intensief een 

dossier uitwerken en finaliseren tegen uiterlijk 30 september. Ze zoeken hiervoor nog 

intersectorale partners Jeugdhulp via het IROJ. Men doet een algemene oproep naar alle 

sectoren/netwerken ggz volwassenen om de evenwichten tussen sectoren m.b.t. de 

samenstelling mee te bewaken. Meer info bij toon.langeraert@psyche.be .  

- Mail Vertrouwenscentrum kindermishandeling 

Vanuit het VK vertrok een schrijven naar de jeugdhulppartners (gans Vlaanderen). In dit schrijven 

omschrijft het VK de grote druk die zij ervaren en het feit dat er bij de opstart van dossiers 

mogelijks vertraging zal worden opgelopen.   

 

 

https://kindengezin.sharepoint.com/:x:/r/sites/jeugdhulp/overleg/iroj/ovl/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B90C4771A-C336-4B4D-9C27-85D3676409E9%7D&file=regioplan%20IROJ%20OVL%202016-2020%20(laatste%20versie).xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://www.psy-ovl.be/
mailto:toon.langeraert@psyche.be
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- Voorzitterschap 

Daphne ontving geen andere kandidaturen voor de functie van IROJ voorzitter. De huidige 

voorzitter Bert Vanacker is kandidaat om zichzelf op te volgen. Hij vraagt de IROJ leden om bij de 

aanvang van zijn 3 de termijn enkele reflecties (ifv verbetervoorstellen/bijsturing) door te mailen 

naar Daphne die anoniem zullen besproken worden.  

Het IROJ OVL verlengt unaniem het voorzitterschap van Bert voor de komende 3 jaar (tot 
en met juli/sept 2025). De voorzitter vangt zijn 3de termijn aan en vraagt uitdrukkelijk naar 
enige reflectie omtrent de manier waarop hij het voorzitterschap tot op heden heeft 
ingevuld. Reflecties kunnen doorgemaild worden naar Daphne, graag tegen het volgende 
IROJ van 7/10/2022. 

- IROJ OVL organiseert een webinar rond de werking van het Oost-Vlaams parket 17/10/2022 

Bedankt om de uitnodiging in bijlage breed te verspreiden binnen uw achterban. 


