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1. ADVISERINGSOPDRACHT IROJ 

De IROJ’s hebben een decretaal vastgelegde adviesopdracht bij uitbreidingsbeleid Jeugdhulp. 

Hiervoor komt in elke regio een IROJ werkgroep planning en advisering samen. Deze werkgroep 

legt de voorwaarden die opgenomen staan in de oproepen mbt uitbreidingsbeleid naast de 

aanvragen en formuleert een advies tav Vlaanderen. Naast deze voorwaarden houdt elk IROJ bij 

haar advisering ook rekening met volgende zaken: 

1. de impact van het initiatief op de jeugdhulp in de regio; 

2. de tegemoetkoming aan een lokale of regionale nood; 

3. geografische spreiding van het aanbod over de hele regio (indien gewenst); 

4. expertise met en engagement naar etnisch-culturele minderheden; 

5. samenwerking met relevante partners (inbedding in een netwerk); 

6. aanwezige deskundigheid/relevante ervaring  

7. de mate van bereidheid tot ‘brede inkijk’ (bereidheid tot feedback naar het IROJ); 

8. Cliëntparticipatie of participatief werken 

2. AFSTEMMINGSOVERLEGGEN 

Om deze adviseringsopdracht ten volle te kunnen uitoefenen, is het belangrijk om zicht te krijgen 

op mogelijke geïnteresseerden om zoveel mogelijk uitwisseling en transparantie te kunnen 

nastreven in de regio. Daarom kiest het IROJ OVL ervoor om geïnteresseerde partners uit de regio 

Oost-Vlaanderen van in het begin samen te brengen in de verder genoemde 

‘afstemmingsoverleggen’.  

Om deze afstemmingsoverleggen vlot en soepel te laten verlopen, heeft het IROJ OVL de wens 

geuit om een aantal uitgangspunten op te sommen en deze te verspreiden. 
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3. DOELSTELLING EN AANPAK 

Doelstelling: 

• Het doel van een afstemmingsoverleg is om zicht te krijgen op geïnteresseerde kandidaten 

in de regio OVL en om afstemming te verkrijgen tussen hen en belangrijke IROJ partners 

waar dit mogelijk/wenselijk is 

• Het IROJ wil bij uitbreidingsbeleid open en transparant communiceren tav geïnteresseerde 

kandidaten  

Aanpak: 

1. Bijeenbrengen van potentiële kandidaten 

• Hiervoor nodigt de IROJ beleidsondersteuner bij het lanceren van een oproep 

betreffende uitbreidingsbeleid jeugdhulp alle mogelijke geïnteresseerden uit om samen 

te komen op het VAC Gent. 

• Deze uitnodiging wordt opgemaakt door de IROJ ondersteuner en wordt verspreid via de 

nieuwsbrief  

• Elk IROJ lid/jeugdhulppartner denkt mee na over welke jeugdhulpactoren mogelijks niet 

via deze weg bereikt worden en informeert hiervoor de betrokken IROJ ondersteuner die 

verder contact opneemt. 

Betrokken relevante IROJ leden (ACT/OSD/Radar/…)  bij de oproep engageren zich om 

aanwezig te zijn op dergelijke afstemmingsoverleggen. Zij lezen de oproep en formuleren 

kansen en bedenkingen vanuit hun sector/agentschap. Zij brengen hun ervaring mbt de regio 

OVL in. 

2. Het afstemmingsoverleg: 

• De inhoudelijke oproep (uitbreidingsbeleid) wordt overlopen en verduidelijkt waar nodig. 

De IROJ ondersteuner informeert zich hieromtrent bij de betrokken Vlaamse 

agentschappen. 

• Elke geïnteresseerde kandidaat die mogelijks zal intekenen op de oproep krijgt de kans 

om zijn/haar idee af te toetsen met de andere geïnteresseerden en de IROJ leden. 

• De vooropgestelde verdeling en budgetten die omschreven staan in de oproep worden 

bekeken en een eerste mogelijke puzzel wordt gelegd, rekening houdend met ieders 

wensen en verwachtingen 

• Er wordt bekeken of de kandidaat indieners contacten met externe relevante actoren 

best samen kunnen leggen. 

• De afspraken die gemaakt worden op een afstemmingsoverleg zijn niet bindend maar 

kaderen in een sfeer van samenwerking, uitwisseling en afstemming.   

• De IROJ ondersteuner noteert belangrijke zaken die naar boven kwamen drijven en 

stuurt dit door naar alle aanwezigen als geheugensteuntje. Deze zaken worden ook 

meegenomen naar de IROJ wg planning en advisering. 

IROJ OVL  

21/02/2019 


