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VERWELKOMING EN LEDENWISSELS 
De voorzitter verwelkomt iedereen en overloopt de verontschuldigingen.  
Johan Van Der Sypt (pleegzorg) verlaat het IROJ vanaf 01/01/2023 en wordt vervangen door Carl Brabants. Dikke merci 
aan Johan voor de voorbije samenwerkingen in Oost-Vlaanderen! 

 

KINDEROPVANG 
We staan even stil bij de gebeurtenissen van de voorbije dagen (ontslag administrateur generaal van het agentschap 

Opgroeien, sluitingen van ondermeer 4 Oost-Vlaamse kinderdagverblijven/crèches, ..  

• Nav de parlementaire onderzoekscommissie kunnen sluitingen nu ook uit voorzorg (bij bedreiging van fysieke en  
 psychische integriteit). In het verleden gebeurde dit enkel na grondig onderzoek.   

• Ouders worden de dag van de sluiting door Opgroeien geïnformeerd via mail met telefoonnummers/mailadressen.  
Kind en Gezin voor vragen rond de sluiting, lokaal loket kinderopvang voor ondersteuning naar nieuwe opvang, de 
pyschopedagoog van het lokaal team K&G ( als eerst aanspreekpunt) wanneer de integriteit vh kind in het gedrag 
kwam. Hij/zij verwijst, indien nodig naar het netwerk radar, psycholoog, slachtofferhulp van CAW, VK, partners 1g1p, 
,….  

• De sector staat structureel heel fel onder druk (hoge aantal kindjes per begeleider, een tekort  
aan opvangplaatsen, het bedenkelijk instroomniveau van de kindverzorgers, de angst nav de voorbije ontwikkelingen 
bij diegene die nog aan het werk zijn,…).  Sommigen sluiten zelf maar kunnen dan geen beroep doen op de  extra 
middelen om opvang te voorzien. Vanuit lokale besturen (regiefunctie) wordt inhoudelijk ondersteuning geboden. 
Elke gemeente heeft decretaal een lokaal overleg kinderopvang maar kampt ook met personeelstekort.  Erkenning 
voor de job is op z’n plaats.  

• Hopelijk zorgt deze crisis voor een personeelsmatig opwaardering, zal de instroom herbekeken  
worden, wordt onderzoek uitgewerkt, wordt de basissubsidie opgetrokken, kunnen voorzieningen in de toekomst 
makkelijker omschakelen om meer subsidies te krijgen, wordt de discrepantie naar verloning weggewerkt, wordt de 
opvolging vanuit zorginspectie versterkt, .... 

Het IROJ OVL wil in eerste plaats erkenning geven aan de vele kinderopvangen die wel goed en degelijk werk 
leveren. Het IROJ OVL roept op tot samenwerking als er input gevraagd wordt voor lokale infosessies nav 
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sluitingen. Bij deze willen we de partners uit ZOVL bedanken om tijdens deze crisis spontaan hulp aan te 
bieden aan de lokale teams van kind en gezin. 
Het IROJ OVL kijkt ook graag naar de nota vroeg en nabij waar het belang van de kinderopvang zeker ook werd 
in opgenomen. Daar spreekt men ook van een geïntegreerde aanpak. 

1. OPVOLGING AFSPRAKEN IROJ 7 OKT 2022 
• Het verslag van 7/10 wordt goedgekeurd mits een correctie van VTE (proeftuinen ZOVL)  in het kader van de 6  
 werven (zie verder in dit verslag). 

• Signaal nav uitbreidingsbeleid VAPH RTH 
Het signaal in bijlage werd goedgekeurd en zal verstuurd worden naar minister Crevits en de administraties van VAPH 

en Opgroeien. Over de ingediende dossiers zal het VAPH pas communiceren in 2de helft van dec 2022.   

Het IROJ OVL keurt de ontwerpnota goed en bezorgt deze aan minister Crevits, de betrokken kabinetsleden en 
naar de leidende ambtenaren van VAPH en Opgroeien. 

2. IROJ BUDGET 
2.1 Aanvraag vanuit het CMP rond basisvorming suïcidepreventie voor partners crisisnetwerk (900€/30 p). 
Bespreking:  
o Deze vorming kadert best binnen een ruimer beleid rond suïcidepreventie. Alle nieuwe medewerker zouden baat 

hebben bij een basisvorming die op reguliere momenten wordt herhaald. Evengoed rond alcohol en drugpreventie 
o deze jongeren krijgen niet makkelijk toegang tot hulp, context blijft behouden na een incident zelfmoord in 

tegenstelling tot voorzieningen die soms afhaken en zo vervolghulp bemoeilijken. 
o Er wordt op heden reeds een betalend aanbod rond deze thema’s voorzien maar mogelijks vormt dit een drempel 

voor de voorzieningen/diensten  

HET IROJ OVL keurt deze aanvraag goed en wil de bewustwording omtrent deze thema’s opvoeren in 2023 . het 
IROJ OVL roept alle jeugdhulppartners op om werk te maken van een basisvorming voor onthaalmedewerkers 
rond suïcidepreventie en eveneens ook rond alcohol en drugpreventie. Het IROJ zal in 2023 nadenken hoe zijn 
dit bewustwordingsproces kan ondersteunen en weerhoudt deze actie voor het IROJ regioplan van 2023. Wie 
deze actie wil helpen concretiseren, graag contact opnemen met Daphne  

2.2 Gezien er sprake was van een restbudget, vraagt het lerend netwerk gedeelde verantwoordelijkheid Waas en Dender  
4000 euro (1/3 vd totale kostprijs) voor procesondersteuning vanuit De Wilde zwanen (zie aanvraag in bijlage). Zij 
willen dieper/verder gaan dan wat de ondersteuning van I Drops aanbood. De vaststelling is dat de huidige 
organisatie van voorzieningen er niet in slaagt om kinderen en jongeren direct te laten instromen, er is bv geen VAPH 
aanbod tss Sint Niklaas en Beveren,…. Men wil overkoepeld bekijken welke spreiding er mogelijks een beter 
antwoord kan bieden, met welke partners er beter kan samengewerkt worden, hoe men vlotter kan bijschakelen ifv  
betrekken van bepaalde expertises zonder crisissen, instroom,..,  
Bespreking: 
Het lerend netwerk in de regio wordt ervaren als heel gesloten. Men kiest in een eerste fase voor partners met een 
residentieel aanbod  
Cliëntperspectief, ggz partners, verwijzers, … worden best betrokken als er IROJ middelen worden toegekend. 
Toekomstige gelijkaardige vragen worden bekeken op moment vd aanvraag in het kader van het ganse regioplan en 
haar prioriteiten alsook in functie van stavaza het regiobudget. 

Het IROJ gaat akkoord met deze budgetvraag mits volgende aandachtspunten: graag betrekken van het 
cliëntperspectief, de verwijzers en partners ggz uit de regio, graag feedback op het IROJ mbt het opgedane 
leereffect dat interessant is voor de ganse sector. Het IROJ wil met deze toezegging geen voorafname doen van 
toekomstige gelijkaardige vragen maar bekijkt elke budgetvraag ifv openstaand IROJ budget en prioritering 
regioplan.  Daphne informeert beide aanvragers.  
Daphne overloopt het overzicht (IROJ budget 2022). Bijna het ganse IROJ budget werd besteed aan heel wat 
mooie acties. Bedankt aan iedereen die hier mee zijn schouders heeft ondergezet!  

3. STAVAZA RECONVERSIE EN WERVEN 
3.1 reconversie Opgroeien 

• Er is op moment van het IROJ overleg nog geen formeel antwoord op de reconversieaanvragen (overzicht in bijlage) 

• Er wordt positief teruggekeken op de georganiseerde IROJ afstemmingsoverleggen waarbij de   
       aanvragers in dialoog konden gaan met de IROJ leden.  

• De opmerking komt dat bij de interpretatie van bepaalde gegevens uit de aanvraagdossiers  
       mogelijks nog een extra verduidelijking van de aanvragers zou kunnen bevraagd worden. Een    
       aantal aanvragers hebben dan ook aanvullingen bij het IROJ advies overgemaakt aan het IROJ.     
       Daphne heeft deze rondgestuurd en bezorgd aan het agentschap Opgroeien.  

• Het IROJ benoemt de moeilijkheid om de kwaliteit van een project/aanvraag te beoordelen obv  
       schriftelijke dossiers. Voorwaarden/criteria kunnen geëvalueerd worden maar hoe dit vertaald    
       wordt naar de praktijk is moeilijker in te schatten.  
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Het IROJ probeert zoals steeds haar eigen werking bij te sturen en  zal bij toekomstige adviseringsopdrachten 
nagaan hoe mogelijke misinterpretaties het best vermeden kunnen worden. Anderzijds onderstreept het IROJ 
OVL het belang van korte en heldere aanvraagdossiers. Het IROJ ontving nog geen antwoord van het 
agentschap opgroeien op het moment van het overleg. Via de IROJ website zal een overzicht gegeven worden 
van de weerhouden aanvraagdossiers.  

3.2 Werven Radar goedgekeurd (zie pp- Toon) 

Samengevat: 

Werf 4: versterking outreachend aanbod vooral in Waas en Dender en ZOVL, concreet versterking van care en het 

ondersteuningsteam (ook voor ziekenhuizen). Minder verplaatsingstijd en meer lokale samenwerking. Aanwerving 

subregionale coördinatoren (cfr crisis). 

Werf 5: Een proeftuin met focus op jonge kind (0-12jr) met verstandelijk beperking en psychiatrische problematiek, regio 

DEG. Concreet + 3 VTE extra versterking bij “gedeeld aanbod”. Een Proeftuin met focus op transitieleeftijd (16-25jr) en of 

verstandelijke beperking, regio ZOVL en/of Waas en Dender + 6.6 VTE, inreachend werken. 

Algemeen: 

Operationalisering is voorzien rond april 2023, focus op ernstige psychische en meervoudige problemen, focus op 

netwerkvorming rond cliëntsystemen, 27 extra VTE in totaal, lokaal (3 subregio’s IJH) en intersectoraal, verjongen vd 

doelgroep, begeleiding op maat , vereenvoudigen en versnelling naar mobiele hulpverlening en meer clustering 

(vroeg/crisis/gedeeld). Men beoogt na 6 jaar Radar een vereenvoudiging (meer gestroomlijnd) vd werking voor alle 

partners en een verbreding van de zorgcontinuïteit. Het budget wordt voorzien tot eind 2024 met de belofte bij positieve 

evaluatie een structurele inbedding van de middelen. 

Het IROJ OVL neemt kennis van deze goedgekeurde projecten en kijkt uit naar verdere concretisering. Veel 
succes! 

4. VRAGEN UIT IROJ WG’EN 
4.1 Signaalnota IROJ wg JOVO 

• De nota is een bundeling van signalen vanuit alle deelnemers van de IROJ wg jovo vanuit ieders expertise en  
ervaringen. Deze nota is breed gedragen door het werkveld. Het IROJ OVL meent dat dialoog en het activeren van 
partners naast een signaal tav het ACO ook een grote meerwaarde kan betkenen. 

• Elke contacteerde de VVSG en vergaarde reeds info vanuit de OCMW’s en hun standpunt daaromtrent (verschillende  
interpretaties rond regelgeving leefloon, 2 maand voor 18 de verjaardag kan de vraag naar leefloon al gesteld worden 
bij een ocmw,  bepaalde aanpassingen zijn al doorgevoerd, er zijn prille voorstellen rond het groeipakket waarbij 
bedragen zouden worden toegekend aan de jongere zonder vrijstelling, … VVSG is bereid hieromtrent vormingen aan 
te bieden. 

• Vraag van de IROJ WG jovo naar afvaardiging van de VAPH sector. 

IROJ OVL kan zich vinden in de signalen omschreven in de nota. Elke maakt deze nota over aan de VVSG met de 
vraag om aan te sluiten op een volgende werkgroep jovo om de omschreven knelpunten over de OCMW’s heen 
uit de weg te helpen.  Het CAW heeft structureel overleg met de Oost-Vlaamse OCMW’s en de nota zal daar 
door Alain ook geagendeerd worden.  Aanvullend bekijkt het CAW OVL of dit herkenbaar is bij andere CAW’s in 
Vlaanderen. Daphne bezorgt de nota ook aan het ACO met bedoeling om te blijven sensibiliseren en aan ta 
kaarten dat het belangrijk is dat er geen verschil mag zijn waar jongvolwassenen met een hulpvraag wonen. De 
nota wordt aangevuld met deze acties. 
Bert stelt de vraag naar afvaardiging voor de wg jovo aan het platform minderjarigen waar de sector vaph 
elkaar ontmoet. 

 

4.2 Overzicht IROJ werkgroepen, regionale netwerkstuurgroepen IJH, Oost-Vlaamse lerende netwerken en 

intersectorale overleggen werd overlopen ( zie bijlage) 

 

• Een overzicht van alle IROJ werkgroepen en intersectorale overlegplatformen wordt overlopen  
 

• IROJ overleg Jeugdhulp-Hoger onderwijs:  
Een eerste verkennend overleg vond plaats op 29/11. Hogent , Artevelde en U Gent waren aanwezig. Afspraak is om de 
inhoud van de lessen beter af te stemmen op het werkveld. Dit zou gebeuren via het ‘screenen’ van bepaalde 
lesinhouden. Op deze manier kunnen we afstemmen of de laatste trends en evoluties inzake jeugdhulp mee opgenomen 
zijn in deze lessen. Dit uitwisselingsmoment zou doorgaan op 06/03/2023 (nm), vac Gent. Graag IROJ leden of andere 
betrokkenen uit het werkveld die hier mee hun schouders onder willen zetten. Mailtje naar

Er wordt ook gevraagd om generieke profielen op te maken zodat onderwijsinstellingen 
verder aan de slag kunnen met de juiste verwachtingen. Aanvullend ook een oproep naar Jeugdhulpactoren om leuke 
filmpjes en ander visueel materiaal door te sturen naar Daphne die dit verzamelt op de IROJ website. Dit materiaal kan 
door onderwijspartners gebruikt worden in hun lessen. 

mailto:Daphne.sasanguie@opgroeien.be


VERSLAG IROJ OVL pagina 4 van 5 
 

• IROJ wg soka (sociale kaart) en Toegang 
Voorstel om op de 12 websites ELZ en link te maken naar Jeugdhulp. 

Achter de link kom je eerst bij een stroomdiagram dat er zo zou uitzien: https://socialekaartvangent.be/node/1293  

Dit stroomdiagram helpt mensen die hun weg niet kennen in het jeugdhulplandschap toe te leiden naar Oost-Vlaamse 

brede instappartners (eerste aanspreekpunten!!). Het stroomdiagram kan per ELZ aangepast worden met lokale 

gegevens. Voorstel is om dit stroomdiagram voor te leggen aan een intersectorale focusgroep (25/04/2023) en te 

bespreken op de sectorale overleggen van de brede instap (CAW(Pom)/CLB (Oona) en Kind en Gezin (Carine)).  

De IROJ wg soka zoekt momenteel naar een nieuwe voordeur om professionals te helpen navigeren in die toch wel 

complexe sociale kaart. Voorstel is om beide trajecten samen voor te leggen aan de intersectorale focusgroep. 

Vanuit de IROJ wg participatie wordt de bedenking gemaakt dat burgers de weg niet zullen vinden naar de websites van 

de ELZ.  

Het IROJ OVL neemt kennis van de activiteiten van de IROJ werkgroepen en geeft deze info ook gericht door 
binnen zijn/haar sector, netwerk, regionale netwerkstuurgroepen. 
Oproep aan IROJ leden om mee te bouwen aan het overleg met de Oost-Vlaamse Hoger onderwijspartners 
(uitwisselingsmoment dd 6/03/2023 (nm). Alain, Stefaan, Ward Van Hoorde sluiten alvast graag aan, mits 
overlap met de werkveldcommissies wordt vermeden.  
Het IROJ OVL kan zich vinden in het voorgesteld stappenplan van de IROJ wg soka en IROJ wg toegang. Graag 
terugkoppeling op volgende IROJ’s. 

5. VARIA 
5.1 Over Drempels 

De oproep van jan 2022 was een initiatief van de Ministers van Jeugd en Welzijn, gericht op het versterken van het 

recht op vrijetijdsbeleving voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp.  

• Switch, vzw Lejo (Aalst): Samen met de partners, zal LEJO vzw (Aalst) met hun project Switch werken aan drie  
doelstellingen: een sluitend netwerk van vrijetijdsplekken, organiseren, samenwerken om drempels te capteren en 
weg te werken en persoonlijke, toeleiding van jongeren naar het aanbod. Dit voor jongeren tussen 16-25 jaar die 
residentieel verblijven op de campus Erembodegem van kernpartner vzw Ruyskensveld of aan hen verbonden zijn 
met een specifieke woonbegeleiding. Deze jongeren worden op geregelde tijdstippen gehoord (o.a. over drempels en 
noden) en werken mee aan verschillende activiteiten (bv. deelname aan overleg, vormgeven van de 
ontmoetingsplekken, maken van een communicatiestrategie) en dit via diverse kanalen. Ze krijgen hiervoor 40.000 € 

• Voel Je Vrij – Jong Te Blijven, LEJO vzw (Gent), Samen met de partners, zal LEJO vzw (Gent) met 
hun project ‘Voel Je Vrij – Jong Te Blijven’ bijdragen aan de doelstellingen om drempels en noden inzake vrije tijd te 
benoemen en aan te pakken. De doelgroep betreft jongeren tussen 17- 25 jaar met een verleden in of nood aan 
jeugdhulp. De jongeren nemen deel aan overleg, geven ontmoetingsplaatsen vorm, maken een 
communicatiestrategie, treden op als ambassadeurs en worden bovendien betrokken in alle stappen van het project. 
Ze ontvangen hiervoor 40.000,00 € 

• Step In, Arktos vzw, (Oost-Vlaanderen) Beveren, Sint-Niklaas Arktos vzw (Oost-Vlaanderen) wil, samen met de  
partners spoor 56 en Hof ter Welle, drempels en noden zoals o.a. het tekort aan specifiek vrijetijdsaanbod, de 
moeilijke aansluiting op het regulier aanbod, budget, tijd… aanpakken. De doelgroep voor hun project ‘Step In’ 
betreft jongeren tussen 12-16 jaar in residentiële voorzieningen en jongeren die een traject lopen in dezelfde 
jeugdhulporganisatie. Samen met die jongeren wil Arktos vzw bijdragen aan aanbod, exploratie en connectie. Ook 
wordt er ingezet op train-de-trainerprogramma’s Ze ontvangen hiervoor 40.000,00 € 

Het IROJ OVL neemt kennis van deze initiatieven en opvolgroepen. Ervaringen worden gedeeld. Deze opgedane 
kennis (ook op de Vlaamse intervisiemomenten) kan ook gedeeld worden op de desbetreffende regionale 
netwerkstuurgroepen.  

5.2 Signaal IROJ WVL 

Situering: 

Op het IROJ WVL werd volgende probleemstelling aangekaart vanuit de cliëntvertegenwoordigers: Illegaal in België 

verblijvende ouder met kind(eren) met Belgische nationaliteit zouden mogelijks makkelijker uitgesloten worden van 

hulpverlening waardoor hun kwetsbare positie verscherpt wordt. Deze onderliggende problematiek is ook op de andere 

IROJ’s besproken. 

Bespreking: 

Het CAW erkent de knelpunten in dergelijke situaties (ouders die slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld, in de 

illegaliteit verkeren en kinderen hebben). In Vlaanderen zijn momenteel 6 vluchthuizen (waar momenteel 300 kinderen 

verblijven) en de doorstroom is heel moeilijk. Dak en thuislozenzorg is betalend (dagprijs 23 euro-gaat van het leefloon) - 

afgesproken met vvsg. Deze situatie is voor mensen met kinderen niet betaalbaar. Dit signaal werd al vaak gesignaleerd 

naar de Vlaamse overheid en is blijkbaar een historisch scheefgetrokken situatie. Ook in Brussel zijn er eerder signalen 

gekomen rond de precaire situaties van kinderen en jongeren, gestart vanuit K&G en opgepikt door het IROJ.  Dit heeft 

geleid tot de "Signaalnota verontrusting". Naar aanleiding hiervan was een projectgroep gestart om de hulp die wel 

mogelijk is te bekijken. Eén van de acties is de versterking van de samenwerking tussen de lokale teams en OSD (sneller 

consult inroepen). Er wordt ook een link gezocht naar het aanbod van Franstalige partners in Brussel. Het is de bedoeling 

https://socialekaartvangent.be/node/1293
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om de goede praktijken te delen (na evaluatie van de effecten). Ook experiment in St-Truiden - ketenaanpak (los van 

IFG). Politie meldt aan naar 1G1P. Als er voldoende vrijwilligheid is, wordt aan de slag gegaan. De verblijfsproblematiek, 

hulp aan gezinnen die illegaal in het land verblijven is een issue dat door verschillende IROJ's wordt aangekaart ==> via 

het voorzittersoverleg aankaarten? 

Het IROJ OVL erkent deze problematiek. Caw OVL bekijkt of ze dit samen met andere caw’s kunnen staven en 
of hieromtrent een officieel schrijven kan opgemaakt worden dat de IROJ voorzitters kunnen meenemen naar 
het IROJ voorzittersoverleg. 

5.3 Dwarsdoorsnede (zie bijlage) 

Deze dwarsdoorsnede (cijfers op basis van RR uit insisto, domino en binc-Contextbegeleiding, verblijf, dagopvang,… alles 

wat niet projectmatig is) geeft een beeld over unieke jongeren die in aanraking komen met een/meerdere vormen van 

jeugdhulp, tot op ELZ-niveau (vanaf 2021). Deze cijfers bevatten alle hulp vanuit jeugdhulp Opgroeien (geen 

VAPH/caw/VK). Deze cijfers kunnen gedeeld worden waar nodig. (bv IROJ wg planning en advisering, netwerkstuurgroep 

crisis,..). In de toekomst worden dus uitgebreid met caw/VAPH/1g1p, in uitvoering door KULeuven (Koen Hermans). 

Voornaamste inzichten: We bereikten meer jongeren, meer jongens, vooral 15-18 jarigen terwijl we id toekomst ook 

willen inzetten op 10-14 jarigen. In OVL is minder aanbod dan verwacht (capaciteit afzetten tegenover de bevolking in 

een regio). Het Crisisnetwerk van OVL is kleinste crisisnetwerk in capaciteit (door de jaren heen minder capaciteit 

gekregen). 1.82% van de jongeren in Vlaanderen zit in jeugdhulptraject (zonder VAPH, ggz).  

Het IROJ OVL neemt kennis van deze dwarsdoorsnede en kan dit gebruiken indien nodig. 

5.4 Pleegzorg  

Vanuit pleegzorg geeft men mee dat de vraag naar nauwere band tussen pleegzorg en adoptie (meerouderschap) geen 
vraag van pleegzorg is. Men wil namelijk pleegouders vermijden die  adoptief zijn ingesteld en zo de positie van de 
ouders dreigen te vergeten.  

 
5.5 Vroeg en nabij  

De IROJ leden vragen zich af hoe het intersectoraal overleg in de toekomst er zal uitzien. 
Men geeft aan dat het migratiepad op heden niet transparant is. 
De IROJ voorzitters zullen dit opnieuw aankaarten op het komende IROJ voorzittersoverleg.  


