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VERWELKOMING 
• De voorzitter verwelkomt iedereen en overloopt de verontschuldigingen. De bijeenkomst duurt tot 

13h45 en er worden broodjes aangeboden. 

• Vera Van Heule, vervanger van Sara Weyn, afgevaardigde voor CLB GO! en interstedelijk CLB is met 

pensioen. Daniel.DeBlock@stad.gent vervangt haar en is vandaag aanwezig. We wensen Vera veel 

plezier in deze nieuwe fase. 

• Gretl Dons werkt niet meer bij DOP. We vernemen dat er heel wat tumult ontstaan is bij de 

aanloop van deze directeurswissel en wensen Gretl langs deze weg te bedanken voor haar groot 

engagement in het IROJ OVL en wensen haar veel succes bij volgende uitdagingen.  Ethel vervangt 

haar in het IROJ. 

• Ann Eelbode is op pensioen en Nico De Pauw vervangt haar als directeur. Peter Callens is vandaag 

aanwezig als vervanger. Ook Ann bedanken we langs deze weg voor haar engagementen in het 

IROJ OVL. Veel plezier met alles wat je onderneemt. 

• Ward Van hoorde vervangt vandaag Dirk Remy en neemt vandaag het perspectief van de cliënten 

mee op.  

 

1. OPVOLGING AFSPRAKEN IROJ 27 JUNI 2022 
• Het vorige verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.  

• Daphne had op 29/09/2022 een kennismakingsgesprek met beweging (bmlik.be). Zij situeren zich 

vooral in het Gentse en zijn een vereniging waar armen het woord nemen. In Gent zijn er 3 

verenigingen waar armen het woord nemen. Daarnaast is er een provinciaal netwerk tegen 

armoede. Stijn, coördinator BMLIK, zal onze vraag naar afvaardiging op het IROJ bespreken en 

houdt ons op de hoogte.  
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• Vanuit de cliëntvertegenwoordigers wil men nadenken over een actie tussen jeugdwelzijnswerk 

en jeugdwerk actoren. Is hier interesse in en wie wil hier de schouders mee onder zetten? Dit 

agendapunt werd niet besproken en wordt volgende keer op de agenda geplaatst. 

• Graag willen we de vraag herhalen tav de voorzitters van de netwerkstuurgroepen om regionaal 

schoolinternaten te betrekken en hen actief uit te nodigen (afvaardiging). 

• Opvolging provinciaal overleg woonactoren 20/09/2022. 

In juni 2023 komt er 1 woonmaatschappij per werkingsgebied (Denderregio-Midden; Denderregio-

Noord; Denderregio-Zuid; Gent/Meetjesland; Gent-Oost; Gent-Stad; Gent-Zuid; Vlaamse 

Ardennen-Oost; Vlaamse Ardennen-West; Waasland-Midden; Waasland-Oost en Waasland-West). 

Samen met betrokken jeugdhulppartners proberen we vanuit het IROJ OVL na te denken over 

welke neutrale partner de jeugdhulpactoren kan vertegenwoordigen in de toewijsraden. De 

jeugdhulp moet zich organiseren en om samen prioritaire aanmeldingen naar voor te schuiven.. 

 

De aanwezigen vonden dit een zeer zinvol overleg om vinger ad pols te houden en hiaten in dit 

proces provinciaal te signaleren alsook om aan het IROJ medewerking te vragen waar te weinig 

beweegt. Ze vragen concreet aan het IROJ OVL: 

- aanspreekpunten id regio’s aan te duiden via de regionale netwerkstuurgroepen integrale 

jeugdhulp. Deze aanspreekpunten kunnen zich per werkingsgebied organiseren om zo de 

toewijs van prioritaire dossiers gezamenlijk te bepalen. 

- aanspreekpunten bij de nieuwe woonmaatschappijen te verkrijgen via een schrijven vanuit het 

IROJ OVL  

- Signalen vanuit dit provinciaal overleg via de IROJ afgevaardigden te verspreiden 

 

Op heden geeft men aan dat de regio Gent-Meetjesland zich aan het organiseren zijn (onderzoek, 

cijfers opvragen,…). – In de regio Waas en Dender wil men ook zoiets opstarten en heeft men zich 

via A way Home kenbaar gemaakt bij deze woonmaatschappijen. In de regio ZOVL beweegt volgens 

onze informatie niet zo veel. 

 

Het IROJ OVL gaat in op de vraag van het provinciaal overleg woonactoren om per 
woonmaatschappij aan te dringen op een contactpersoon. Daphne en Bert maken een 
schrijven op tav de voorzitter van de sociale verhuurkantoren  en sociale 
woonmaatschappijen. Aanvullend vraagt het IROJ OVL de regionale netwerkstuurgroepen 
om aanspreekpunten/trekkers naar voor te schuiven per werkingsgebied. Zij kunnen dan 
jeugdhulpactoren uit hun werkingsgebied samen brengen en afspreken hoe zij de 
prioritering zullen bepalen. Graag namen doorgeven aan Daphne tegen eind oktober 2022. 
Deze aanspreekpunten worden alvast uitgenodigd op het volgend online provinciaal 
overleg dd 10/01/2022. Meer info bij Daphne. 

• IROJ regioplan opvolging/kader IROJ budget 

Het IROJ roept op om offertes en facturen in te dienen mbt de IROJ acties 2022. Er is nog een kleine 

4000 euro over die dit jaar besteed dient te worden. De A Way home coalitie van Waas en Dender 

organiseerde een inspiratiebeurs en vraagt het IROJ 2000 euro voor de catering en onkosten. 

De IROJ wg participatie geeft aan nog over 300 euro te beschikken (15 euro die mensen hebben 

betaald voor de inspiratie dag). Dit budget wordt bijgehouden voor mogelijks een toekomstige 

terugkomdag rond de grabbelboxen. Wordt vervolgd.  

 

Het IROJ OVL overloopt het IROJ budget en geplande acties. Een warme oproep om alle 
facturen en of offertes zo spoedig mogelijk in orde te maken en door te sturen naar 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vmsw.be%2FPortals%2F0%2FUploads%2Fobjects%2FWoonmaatschappijen%2FVR_2021_1712_DOC1525-45BIS_Werkingsgebieden_woonmaatschappijen.pdf%3Fver%3D2022-02-04-155213-473&data=05%7C01%7Calainslock%40cawoostvlaanderen.be%7C625cdf629c684954574808da374c7d63%7Ceb9f18f0ccfb405f9a086e870ca75392%7C0%7C0%7C637883099799269927%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zCMW6h9J45MzvC9oGO1Qsy9P%2B%2Bl838GXDrLNxg2NWsU%3D&reserved=0
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Daphne. Er is nog een restbudget voor 2022 van 3640 euro (te besteden in 2022). Het IROJ 
keurt de budgetvraag mbt de inspiratiebeurs A Way home Waas en Dender goed. 

 

2. IROJ ADVIES RECONVERSIE 
Op het IROJ van 27/06 werden afspraken gemaakt en werd een terugkoppeling gedaan van het 

Oost-Vlaamse traject. De IROJ werkgroep planning en advisering heeft de ingediende 

reconversiedossiers doorgenomen en formuleerde een voorstel van advies op dat meegestuurd 

werd met de uitnodiging van deze vergadering. De voorzieningen die een aanbod zullen doen in 

Oost-Vlaanderen rond gezinshuizen hebben zich samen met pleegzorg Oost-Vlaanderen gebogen 

over een visietekst rond indicatiestelling, de rol van pleegzorg, participatie, diagnostiek, …. Dit 

resulteerde in een gezamenlijk kader dat opgenomen werd in elke reconversieaanvraag mbt 

gezinshuizen. Dit Oost-Vlaams netwerk zal in de toekomst verder samenkomen om zaken 

gezamenlijk verder te verdiepen. In bijlage vindt u het definitief advies van het IROJ OVL. 

Bespreking: 

o Cliëntvertegenwoordigers geven aan dat deze reconversieoproep aanvoelt als een 

besparing 

o Voor wie niet vertrouwd is met deze dossiers is het een kluwen. Grote opmerking is dat 

deze omzendbrief niet/weinig afgesteld is met de omzendbrief van het vaph (rh) en de ggz 

(6 werven). De voorzieningen ervaren een gebrek aan Vlaamse afstemming en vrezen dat 

er op het terrein overlap of onduidelijkheid zal ontstaan voor de meest kwetsbare 

gezinnen.   

o Samenvattend: 

In OVL zullen 15 gezinshuizen opstarten via Lia (4), Steevliet (3), Ruyskensveld (4) en Sos 

kinderdorpen (3). Hiervoor worden klassieke leefgroepen afgebouwd (10 plaatsen worden 

zo 12 gezinshuisplaatsen). 

Via de via 6 middelen worden ondersteunende modules gecreëerd voor de 

Kruiskenshoeve en …. Daarnaast bouwt men een aantal onrechtstreeks toegankelijke 

modules om naar rechtstreeks toegankelijke modules (diagnostiek, outreaching, . 

Door de middelen Zorggarantie komt er een Oost-Vlaams infantteam, uitgebouwd door de 

ckg’s van Oost-Vlaanderen. Aanvullend komen er ook huisjes id straat en gezinsverblijven 

bij en zal pleegzorg nog meer inzetten op netwerkversterking.De bestaande 

rugzakfinanciering werd herdacht. 

Met de ‘andere’ mogelijkheden zet men vooral in creëren van SOS modules. 

 

Het IROJ OVL volgt het voorstel van advies van de IROJ werkgroep planning en advisering, 
mits een paar aanpassingen. Het definitieve advies en bijhorende adviesfiches vindt u hier 
Oost-Vlaanderen - IROJ advies reconversie .  
Daphne informeerde de aanvragers op maandag 10/10/2022. Het IROJ advies werd vrijdag 
07/10 overgemaakt aan het agentschap Opgroeien. 
Via dit verslag vraagt het IROJ OVL om meer Vlaamse afstemming te bekomen tussen 
sectorale oproepen.  

 

3. OPROEP 6 WERVEN RADAR: 
Kader: 

De oproep werd gelanceerd net voor de zomermaanden 2022 en aanvragen dienden op 30/09 al binnen 

te zijn. De uitrol voorzien vanaf jan 2023. De oproep omvat verschillende werven waarvan een aantal 

met betrekking op de minderjarigen: 

werf 1: versterking van middelen om structurele tekorten bij de for k bedden recht te trekken,  

https://kindengezin.sharepoint.com/sites/jeugdhulp/overleg/iroj/ovl/2022/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fjeugdhulp%2Foverleg%2Firoj%2Fovl%2F2022%2FIROJ%2Fvergaderingen%2F07%20okt%202022%2Fbijlagen%20bij%20verslag%2FIROJ%20advies%20reconversie&viewid=751f5cfe%2Dbf2f%2D4a9e%2D8ad9%2Dff404e8ba30b


VERSLAG IROJ OVL pagina 4 van 7 
 

werf 4: innovatie projecten voor minderjarigen rond crisis, care en liaison (algemene ziekenhuizen 

kenden samenwerking met pediatrie (e bedden) en ggz actoren (cgg). Deze samenwerking werd 

uitgebreid naar alle ziekenhuizen in OVL en ruimer dan pediatrie-ggz komt naar de vindplaatsen). 

werf 5: creëren van proeftuinen rond jongeren met eetstoornissen en (vermoeden) van verstandelijke 

beperking en transitieleeftijden. Later werd bijgevoegd dat een minimum aantal middelen naar de 

proeftuinen rond eetstoorinissen dient te gaan maar dit onderdeel diende niet ingediend te worden. On 

OVL kiest men er ook voor om iets doen voor het jonge kind met vermoeden van verstandelijke 

beperking in de regio Gent-Meetjesland- CAR is trekker samen met netwerkpartners en vormt een team 

dat snel en nabij kan ondersteunen (cfr vroegbegeleidingen van Fiola). Dit initiatief kantelt in in radar. 

Wat de transitieleeftijd betreft: dit neigt categoriale zorg te worden en men wil dit tegen gaan. 

Verstandelijke beperking is geen exclusie. Er wordt een team opgericht binnen radar met minstens 1 

proeftuin (naar alle waarschijnlijkheid in Zuid-Oost-Vlaanderen of Dender) waarin men op intersectorale 

wijze de handen in elkaar gaan slaan om de zorgmijders te proberen bereiken op een aanklampende, 

vindplaats gerichte wijze en casemanagement.  

 

Algemeen gaat het over 35 miljoen euro voor OVL (15 vte). 6.6 VTE voor ZOVL en 1 VTE voor de 

proeftuinen, maximaal aanhalen op bestaande overleggen, opstarten dedicated teams.  

 

Bespreking: 

Het betrekken van jeugdhulppartners verliep moeilijk gezien de vakantieperiode 

Vanuit het IROJ waren de car’s en cgt’s betrokken alsook kinderpsychiatrie en caw. 

De aanvraag omvat een ruime beschrijving wat betekent dat er operationeel nog mogelijkheden zijn. Het 

IROJ vraagt om bij opstart van operationalisering  linken te leggen met het platform minderjarigen en de 

IROJ wg jovo.  

Voor wie niet vertrouwd is met deze oproep is dit verhaal ook een kluwen. Grote opmerking is dat deze 

oproep niet/weinig afgesteld is met de omzendbrief van Opgroeien en het vaph (rth). De voorzieningen 

ervaren een gebrek aan Vlaamse afstemming en vrezen dat er op het terrein overlap of onduidelijkheid 

zal ontstaan voor de meest kwetsbare gezinnen.   

 

Het IROJ OVL neemt kennis van deze plannen en kijkt uit naar een verdere concretisering. 
Volgende mensen zijn bereid om samen vorm te geven aan die concretisering: Isabelle 
Quintens wat betreft jonge kinderen, Tom Elen, wat betreft de IROJ wg jongvolwassenen 
en  Ward van Hoorde voor het platform minderjarigen (vaph). Graag ook telkens Daphne 
informeren om het overzicht mee te helpen bewaken. 

4. OPROEP VAPH PILOOTFASE RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE 

HULP VAPH 
In het Zorginvesteringsplan wordt 19,5 miljoen euro aan bijkomende middelen voor rechtstreeks 

toegankelijke hulp (RTH) voorzien. Die middelen worden beschikbaar gesteld aan initiatiefnemers die 

zich mee engageren om het concept van RTH te herwerken in functie van meer vraagsturing, meer 

flexibiliteit, en een sterker lokaal en meer intersectoraal verankerd aanbod. De oproep is uiteraard 

gericht naar MFC’s VAPH, maar staat ook open voor andere organisaties die (nog) geen erkenning van 

het VAPH hebben. Daarnaast is er ook aandacht voor afstemming met andere (niet-VAPH) aanbieders. 

Het VAPH voorzag eind augustus/begin september online infosessies. Het aanvraagformulier en de 

opname van de inhoudelijke sessie: Oproep pilootfase nieuw beleid rechtstreeks toegankelijke VAPH-

hulp (RTH). Aanvullende info vindt u op de  webpagina op de site van het VAPH. Vragen via: 

pilootfaserth@vaph.be.  

Kort samengevat: 

https://www.vaph.be/pilootfase-nieuw-beleid-rechtstreeks-toegankelijke-vaph-hulp-rth
mailto:pilootfaserth@vaph.be
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• Rechtstreeks toegankelijke hulp, laagdrempelig, vlot toegankelijk (7 b’s), laag frequentie of kort 

intensief, gespecialiseerde hulp 

• pilootfase voor 12maanden, nadien mogelijks recurrente middelen 

• 19.5 miljoen euro 

• Je kan een project indienen maar de klassieke zorgfuncties (verblijf, dagopvang, ..) mogen 

verlaten worden- je kan eigen functies maken 

• Mfc’s en vergunde zorgaanbieders kunnen aanvraag indienen, dus ook Groene zorg initiatieven, 

vzw’s, vereniging met sociaal oogmerk, onderdeel van openbaar bestuur, 

patiëntenverengingen, ouderenzorg, reva’s,… 

• Er wordt bij de budgetverdeling geen onderscheid gemaakt tussen minder- en meerderjarigen 

• Vermoeden van handicap 

• Minstens 35 ptn personeelspunten (0.5 vte)  

• Indienen tegen 07/11/2022, Start 01/01/2023 tot 20224 

• Geen doelgroepafbakening (dus ook meerderjarigen) of regionale spreiding of bijzondere 

criteria’s. Ook andere sector kunnen hierop inspelen 

• Geen IROJ advies 

• Geen vraagregistratie 

• Het agentschap Opgroeien is betrokken bij de advisering, naast Kurt Asselmans,… 

Bespreking: 

Het IROJ beseft dat het onmogelijk wordt op zicht te krijgen op alle vragen en hieromtrent afstemming 

te organiseren. We detecteren hieromtrent ook geen vraag maar zullen op een komend IROJ deze 

evolutie mee opvolgen Men vermoedt dat veel vaph voorzieningen gaan indienen, als (nog) niet door 

VAPH erkende initiatieven. Er rijzen vragen of deze oproep een erkende nood inlast? De grote 

wachtlijsten versus de vermaatschappelijking? Hoe verhoudt zich dit tot 1g1p netwerken? Waarom 

werden zo weinig criteria vastgelegd zoals intersectorale afstemming en cliëntafstemming? 

Cliëntvertegenwoordigers geven aan dat cliënten vooral een PAB willen en dat aanvullend veel cliënten 

niet weten waar ze recht op hebben.  

Het IROJ OVL heeft op dit moment geen zicht op de hoeveelheid aan dossiers die vanuit 
OVL zullen ingediend worden en vindt dat de oproep hierbij ook geen verbinding 
stimuleert. IROJ OVL betreurt dat er geen IROJ advies wordt gevraagd. Een schrijven 
hieromtrent wordt voorbereid door Bert, Tim en Ward. 

 

5. VRAGEN VAN DE IROJ WERKGROEPEN TAV HET IROJ 
5.1 Nota aan minister Crevits vanuit de Vlaamse netwerkstuurgroepen crisis 

Op initiatief van de Provinciale netwerkstuurgroep crisis Oost-Vlaanderen werd begin dit jaar het 

‘Voorzittersoverleg crisisnetwerken Vlaanderen‘ opgericht. Hierbij werd afgesproken om gezamenlijk een 

signaal te geven over de druk op het crisisnetwerk. Graag brengen we u op de hoogte dat de voorzitters van 

de Vlaamse en Brusselse crisisnetwerken midden juli de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Mevrouw Hilde Crevits hebben aangeschreven over 

de structurele problemen in de jeugdhulp en crisisnetwerken. Deze brief werd bij de uitnodiging van dit IROJ 

overleg bijgevoegd. Ondertussen werden de voorzitters en de organisaties die instaan voor de uitvoering van 

het extra crisisaanbod dat een paar jaar geleden in het kader van de relancemaatregelen COVID werden 

gestart uitgenodigd voor digitaal overleg op 20/09/2022. Er werd appreciatie geven voor het geleverde werk 

en de middelen die in afbouw zaten werden alvast teruggebracht naar het niveau van 2021 en zullen in 2023 

en 2024 opnieuw aan 100% worden toegekend. Het blijven relancemiddelen (en dus niet recurrent).De 

kritische vraag wordt gesteld of deze middelen geïndexeerd worden? In november wordt opnieuw een 

overleg met het kabinet ingepland. 
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Het IROJ OVL is tevreden met deze tegemoetkoming vanuit Vlaanderen maar benoemt dat 
de gegeven signalen blijven bestaan. Het IROJ OVL betreurt dat de voorzitters van de IROJ 
wg crisis het IROJ niet zelf hebben geïnformeerd of betrokken. Omwille van 
vakantiemaanden was dit moeilijk haalbaar. Het IROJ OVL vraagt om steeds geïnformeerd 
te worden bij volgende te ondernemen stappen.  

5.2 Signaal nota IROJ wg jovo 

De IROJ wg jovo maakte een signaalnota op die bijgevoegd werd bij de uitnodiging van deze vergadering. 

Bespreking: 

• Kan het IROJ akkoord gaan met geformuleerde signalen? 

• Gezien er bijkomende vragen werden gesteld en er niemand ten volle kon antwoorden werd dit 

agendapunt verschoven naar een later tijdstip. Graag vragen bij deze inhoud doorgeven aan Daphne 

zodat we hier de volgende keer gericht bij kunnen stilstaan. 

• In de nota staan vragen omtrent uitbreiding tot 25 jaar, aanpassing regelgeving vaph/jovo zodat men kan 

experimenteren zonder impact op zorgcontinuïteit en vragen tav ocm’s omtrent toekenning van leefloon 

tot 25 jaar. Kunnen bepaalde zaken, na goedkeuring IROJ, uitgeklaard worden met het vvsg? 

IROJ OVL meent dat er rond de geformuleerde signalen een dialoog wenselijk is en vraagt 
Tom een van de de voorzitters van de IROJ wg jovo uit te nodigen op een volgend IROJ. 
Aan de IROJ leden wordt gevraagd om vragen/opmerkingen bij deze signalen door te 
spreken met de achterban en tegen eind oktober aan Daphne te bezorgen.   

 

6. VARIA 
• Vraag van mfc meetjesland omtrent moeilijke situatie 

Het IROJ OVL erkent deze pijnlijke situaties en vele partners geven aan dat ook zij kampen met dit 

soort situaties. Als IROJ OVL kunnen we niet ingaan op dossierbesprekingen maar willen we wel in 

2023 dit als actiepunt agenderen. Samen met een aantal sleutelfiguren kunnen we inzoemen op 

dergelijke situaties om te zien welke structurele oplossingen er kunnen geboden worden. We 

brengen in kaart over hoeveel dossiers dit gaat en bekijken wat we als iroj ovl kunnen betekenen. 

Wie deze actie graag trekt kan een seintje geven aan Daphne. 

Het IROJ OVL kan niet ingaan op 1 bepaald dossier maar de probleemstelling omschreven 
in de brief wordt gedeeld door alle iroj leden. Het IROJ OVL zal bij de opmaak van het 
actieplan 2023 kijken of de omschreven situatie van MFC Blij Leven en de vraag naar 
structurele oplossingen opgenomen wordt. 

• Netwerken gedeelde verantwoordelijkheid (werd niet behandeld wegens tijdsgebrek) 

Er is een webpagina waar alle info gecentraliseerd wordt. Warme oproep aan de projecten 

gedeelde verantwoordelijkheid om hun info ook hier te delen en zo inspirerend te zijn voor de 

andere regio’s. Project gedeelde verantwoordelijkheid en de ideale wereld | Jeugdhulp. 

Indien gewenst kunnen we een volgende keer hieromtrent een stavaza geven. 

 

• Netwerkoverleggen integrale jeugdhulp  

Het idee leeft dat er te soms overlap zou zijn tussen de regionale netwerkstuurgroepen en de 

stuurgroep 1g1p. Volgens de IROJ leden buigt de stuurgroep 1g1p zich over de werking van het 

samenwerkingsverband terwijl de regionale netwerkstuurgroepen veel breder gaan en de volledige 

jeugdhulp behelst in al zijn facetten. 

https://www.jeugdhulp.be/idealewereld
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Het IROJ OVL meent dat er een duidelijk verschil is tussen de opdracht van beide 
netwerken en verwijst naar de overlegkaarten om de inhoud van agenda’s zo scherper te 
krijgen. Overlap dient uiteraard vermeden te worden.  

• Data 2023 

De data voor de iroj’s van 2023 werden meegegeven bij de uitnodiging van deze vergadering. Alle 

huidige leden ontvingen hiervoor vergaderverzoekjes. Bij vervanging vragen we de nodige 

overdracht intern te verzorgen en dus ook deze data zorgvuldig mee te geven. 

 

• Wijziging aanbod (de overdracht van de punten GIO) 

Er komt met ingang van 01/01/2023 een overdracht van de erkenning van Kwadrant naar De 

Hagewinde en naar De Nieuwe Vaart. Dit werd op een vorig IROJ positief geadviseerd. 

Bij deze overgang is ook een volume GIO betrokken. 

25% van dit volume gaat over naar De Hagewinde en 25% naar De Nieuwe Vaart. 

Ook dit wordt door het IROJ positief geadviseerd. 

Het IROJ neemt kennis van deze wijziging in het Oost-Vlaamse aanbod en formuleert geen 
opmerkingen. 

 

• https://antwerpspartnerschap.be/wie-zijn-wij/ (Dit agendapunt werd wegens tijdsgebrek niet 

besproken) 

 

 

https://antwerpspartnerschap.be/wie-zijn-wij/

