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Goedkeuring verslag vorige vergadering
Toelichting visietekst rond vermaatschappelijking
Toelichting werf 2
Vraag naar samenwerking bij lanceren van de 'Grabbelbox participatief werken'
De rol van het RWO binnen het netwerkoverleg na juli 2020
Infofiche netwerkoverleg DEG (opvolging van de eerder gemaakte PRONET oefening)
Uitbreiding 1G1P: wat met de regio Scheldekracht?
Varia
a. herplanning van de workshopdag “preventie, vroegdetectie en -interventie van
psychische problemen bij kinderen en jongeren”
b. ‘info uit het IROJ’ : link naar de IROJ verslagen
https://iroj.jeugdhulp.be/documenten/verslaggeving-iroj-ovl.
c. Discovery colleges
d. Van SVHG naar I-mens
e. Cliëntparticipatie: afwezig geweest tijdens de coronatijd.
f. Crisisnetwerk zit momenteel bomvol.
g. Lerende netwerken worden opgestart vanuit IROJ.

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag werd goedgekeurd.
2. Toelichting visietekst rond vermaatschappelijking
Gretl Dons van DOP heeft de visietekst rond vermaatschappelijking (zie:
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https://drive.google.com/file/d/1yJ7tvfbgVgM_f4RJSKF3YwlgAUfn2X1L/view?usp=sharing)
toegelicht aan de hand van een powerpointpresentie (zie
https://drive.google.com/file/d/1d0_Rfa1uToIxUTY3gkJB1KzmUg78GsT3/view?usp=sharing)
Er werd voorgesteld om liever de term coach te gebruiken in plaats van de term kompaan.
Het is deels een semantische discussie, de term kompaan is hier minder gebruikt met de
invulling van medestander, maar eerder wel om samen op stap te gaan. Maar het klopt dat
bij een aantal mensen de andere invulling kan gebeuren. Ook bij de term coach kunnen
verschillende interpretaties zijn.
Er werd vrij lang stil gestaan bij de rollen van de hulpverlener (zie slides 4 t.e.m. 8). Er werd
aangegeven dat het voor hulpverleners in de praktijk niet evident is om te switchen van de
ene rol naar de andere rol en om meerdere rollen op verschillende niveaus op te nemen. Dit
kan zeker voorkomen indien een hulpverlener verschillende functies moet uitoefenen, op
diverse terreinen.
De vraag werd gesteld hoe gekeken wordt naar de gemandateerde voorzieningen vanuit
deze tekst. Bv. Transparantie t.a.v. gemandateerde voorzieningen vanuit RTJ. Wat is er al
gebeurd, zodat JRB en GV dat ook kunnen meenemen. Bij voorkeur deze principes heel erg
onderstrepen.
Het is de bedoeling dat deze tekst een levend gebeuren wordt binnen het werkveld. De vraag
wordt gesteld om binnen de eigen achterban (dat kan naargelang de situatie de eigen
organisatie of de sector zijn) na te kijken waar jullie staan. Indien er nood is aan vorming en
coaching kan de werkgroep die de tekst opgemaakt heeft dit verder uitwerken..
Qua timing wordt, gezien de omstandigheden, naar het eind van het jaar gaan. Als we in
november – december een overzicht hebben van de noden kan een werking uitgebouwd
worden voor volgend jaar.

3. Toelichting werf 2
Dit agendapunt wordt uitgesteld naar een volgende vergadering.

4. Vraag naar samenwerking bij lanceren van de 'Grabbelbox participatief werken'

De werkgroep participatie van het IROJ wil de ‘Grabbelbox participatief
werken’ verspreiden naar de jeugdhulporganisaties in Oost-Vlaanderen.
Voor kinderen, jongeren en ouders is een participatieve basishouding van de hulpverlener
van groot belang.
Samen met hen werd deze basishouding in een 9-tal kenmerken omschreven: empathie,
onvoorwaardelijkheid, positieve ingesteldheid, respect, gelijkwaardigheid, professionele
nabijheid, openheid, authenticiteit en betrouwbaarheid.
De grabbelbox bestaat uit een 130-tal kaarten met reflectievragen voor de hulpverlener, over
deze 9 kenmerken van een participatieve basishouding.
Ze doen je, als jeugdhulpverlener, stilstaan bij je eigen visie, houding en handelen.
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De werkgroep participatie wil, via 3 lanceermomenten, de grabbelbox bekendmaken en
verspreiden naar de medewerkers van jeugdhulpvoorzieningen in de 3 netwerkregio’s van
Oost-Vlaanderen.
Als programma van dit lanceermoment (have dag) zien we het volgende:
-

korte toelichting over het doel en gebruik van de grabbelbox
dialoogtafels: bij wijze van kennismaking met de grabbelbox, samen met aanwezige
ouders en jongeren, reflectievragen bespreken
ideeën uitwisselen over het gebruik van de grabbelbox in de eigen organisatie

De bedoeling was om de lanceermomenten te organiseren in het najaar 2020. Gezien de
omstandigheden bekijken we met de werkgroep participatie of het raadzamer is dit
eventueel uit te stellen naar het voorjaar 2021. (De grabbelboxen zijn er alvast klaar voor en
wachten geduldig hun beurt af!)
Het lanceermoment kan doorgaan in het VAC Gent. We reserveren hiervoor een zaal van 80
p en 5 kleinere vergaderzalen voor de dialoogtafels

Het netwerkoverleg wil zeker meewerken aan het initiatief. Echte engagementen kunnen
maar pas uitgesproken worden van zodra de verwachtingen wat scherper geformuleerd zijn,
maar de principiële bereidheid is er.

5. De rol van het RWO binnen het netwerkoverleg na juli 2020

-

-

-

-

Eerstelijnszones starten operationeel op 1/7/2020
Op 15 mei werd zorgraad ELZ Gent erkend voor onbepaalde duur miv 1/7/2020
de RWO-middelen worden verdeeld over alle zorgraden: op deze manier worden alle
Oost-Vlaamse zorgraden geresponsabiliseerd. De subsidie van 352.000/2 = 176.000
euro (voor het jaar 2020) wordt verdeeld à rato van de reguliere subsidie aan deze
zorgraden
het agentschap/kabinet rekenen erop dat alle RWO-medewerkers worden
tewerkgesteld en dat maximaal rekening wordt gehouden met de
tewerkstellingsvoorkeuren van de RWO-medewerkers
in een eerste periode (2020-2021) wordt gewerkt met een vast aantal VTE (= 5,28).
Zorgraden kunnen hun reguliere subsidies aanwenden om de financiering van de
tewerkstellingskost van de RWO-medewerker bij te passen binnen het contingent
van 5,28 VTE, maar niet om in bijkomende personeelscapaciteit te voorzien. Het gaat
in een eerste fase louter om de tewerkstelling van de RWO-medewerkers en de
continuering van de RWO-werking in Oost-Vlaanderen. Vanaf 2022 kunnen de
zorgraden vrij beschikken over de invulling van hun RWO-budget.
in functie van de financiering van de tewerkstellingskost en met het oog op een
gebiedsdekkende RWO-werking in de hele provincie Oost-Vlaanderen werken de
zorgraden samen, hetzij via het poolen van middelen bij één werkgever, hetzij via
gedeeld werkgeverschap.
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-

-

-

in 2020 worden de opdrachten gegeven en de middelen toegekend via een
Ministerieel Besluit. De financiële verantwoording wordt bij voorkeur geïntegreerd in
de financiële verantwoording van de zorgraad. Er wordt een aparte inhoudelijke
verantwoording opgesteld, waarin de realisatie van de opdrachten en de
meerwaarde van RWO voor de zorgraad toegelicht worden.
De RWO medewerkers zullen in hun nieuwe rol binnen de respectievelijke ELZ’s nog
steeds een belangrijke focus krijgen op welzijn. Hier en nu is de aflijning van die
opdracht nog niet duidelijk, zodat het niet duidelijk is of zij, in de nabije toekomst,
nog steeds een ondersteuning kunnen bieden aan de netwerkoverleggen.
Vermoedelijk zal er op korte termijn (de komende vergaderingen in 2020) nog een
ondersteuning kunnen gegeven worden, maar het netwerkoverleg denkt best ook als
eens na over mogelijke andere scenario’s.

6. Infofiche netwerkoverleg DEG (opvolging van de eerder gemaakte PRONET oefening)
-

-

-

-

-

Naar aanleiding van de procesbegeleiding door Pronet en de finale denkdag
‘toekomst in beeld’ op 08/11/2019 heeft de stuurgroep een verder traject
uitgewerkt.
Er werd een overlegkaart ontworpen
We focussen ons op elk intersectoraal overleg, dat structureel samenkomt rond
beleidsmatige agendapunten in Oost-Vlaanderen
Het IROJ nodigt deze intersectorale overleggen uit om dmv deze overlegkaart
bewuste keuzes te maken om zo bij te dragen aan een efficiënter en effectieve
intersectoraal overleg in OVL. Het IROJ ziet dit als een gedeelde
verantwoordelijkheid.
Deze vraag wordt aan alle voorzitters van een IROJ wg voorgelegd en aan de
voorzitters van de regionale netwerkoverleggen IJH. Regionaal wordt gevraagd na te
denken over welke intersectorale overlegfora het gaat in zijn/haar regio en daar
initiatief in te nemen.
Een handleiding werd opgemaakt die duidelijkheid kan scheppen bij de overlegkaart.
Koen heeft een eerste aanzet gemaakt tot invulling van de overlegkaart (zie
https://drive.google.com/file/d/1hZOwjYf8j0hYUzuwRtEjFlmp3TdEJWf/view?usp=sharing ). Dit zal als prioritair agendapunt meegenomen worden
op het overleg van 11 september.
Ter voorbereiding zullen Walter, Joy en Koen het document nog wat aanscherpen.

7. Uitbreiding 1G1P: wat met de regio Scheldekracht?
Bij de uitbreiding van 1G1P zullen de eerstelijnszones moeten gevolgd worden. Een
overzicht van de indeling van de eerstelijnszones in Oost-Vlaanderen vind je hier:
https://www.eerstelijnszone.be/provincie-oostvlaanderen . Als je kijkt naar de indeling van
de regionale zorgzones, zie je dat dit redelijk overeenkomt met de regio’s die IJH OostVlaanderen hanteert binnen de netwerkoverleggen. Een belangrijke wijziging is de regio
Scheldekracht (https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-Scheldekracht) dat bestaat
uit 8 gemeentes. Daarbij is er een verschillende historiek, 5 gemeentes zitten met een grote
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focus naar DEG, en 3 gemeentes hebben zich door de jaren heen meer gericht naar de regio
Dendermonde (Wetteren-Laarne-Wichelen).
Duidelijk is dat ELZ Scheldekracht een uitdaging is. Deel van de gemeenten georiënteerd op
Gent, een aantal gemeenten op Dendermonde. Maar splitsen is geen optie, het is belangrijk
de ELZ te volgen. Het is ook belangrijk om niet teveel projecten te hebben in 1 provincie.
Onduidelijk is hoe de Vlaamse overheid er naar kijkt. Zullen zorgzones worden gevolgd?
Hierbij zal op korte termijn gevraagd worden om actie te ondernemen, dit in een eerder
verwarrend kader. Koen zal in afwachting van meer duidelijkheid van de richtlijnen contact
opnemen met de mensen binnen ELZ Scheldekracht.

8. Varia
a. herplanning van de workshopdag “preventie, vroegdetectie en -interventie van
psychische problemen bij kinderen en jongeren”
De workshopdag, die gepland stond voor 8 mei, is nu verplaatst naar een andere dag,
met name: maandag 7 december 2020. Geef het zeker al door aan jouw
medewerkers.
b. ‘info uit het IROJ’ : link naar de IROJ verslagen De verslagen van het IROJ zijn terug te
vinden op de volledig vernieuwde website van het IROJ:
https://iroj.jeugdhulp.be/documenten/verslaggeving-iroj-ovl.
Ook andere documenten zijn op de website te vinden.
Je kan je op deze website ook abonneren op de nieuwsbrief.
Dit wordt zeker aangeraden omdat we vaststellen dat een aantal mensen niet op de
hoogte zijn van diverse initiatieven. Zo wordt verwezen naar nationale bevraging nog
voor het weekend doorsturen naar de leden vh netwerk? <:
https://iroj.jeugdhulp.be/nieuws/nationale-bevraging-jeugdhulp-jongeren-en-hunbegeleiders

c. Discovery colleges
Griet Ackerman stelde de discovery colleges voor en deed een oproep naar
betrokkenheid van diverse sectoren.
Een korte duiding van de discovery colleges vind je hier:
https://drive.google.com/file/d/17gV5Ouom3eCj5z5aTuaxFo9YIcHnIQYI/view?usp=s
haring
Een ruimere voorstelling over de werking vind je hier:
https://drive.google.com/file/d/1krDD0a63cwELxL7cR52sUA_xvqBCJ3Br/view?usp=s
haring
Gezocht: Medewerkers jeugdhulpverlening ( BJB, CLB) om aan te sluiten bij de
stuurgroep DC voor de regio Gent- Wetteren.
Verwachtingen:
•

-ontwikkelen van visie en praktijk voor Discovery Colleges met andere
partners jeugdhulpverlening en ervaringsdeskundigen.
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•
•
•
•

We hopen te kunnen starten 1 januari 2021.
bekendmaking van het project bij collega's/ belendende diensten en
jongeren
eventueel uitwerken van vormingen
toeleiden jongeren/ ervaringsdeskundigen

Tijdsinvestering: naargelang mogelijkheden. Dit zal afhangen van opstart. Momenteel
gaat deze vergadering om de twee maanden door voor anderhalf uur.
Mensen die willen aansluiten of vragen hebben kunnen contact opnemen met Griet
Ackerman : g.ackerman@cggeclips.be
d. COVID 19 beleid in de voorzieningen
Het divers beleid t.a.v. COVID 19 in de verschillende voorzieningen kwam ter sprake.
Het geeft de indruk van een heel divers beleid te zijn, waarbij binnen een aantal
voorzieningen een té strikt beleid gevoerd werd t.a.v. jongeren, voor wie het bij
momenten heel zwaar was. Een aantal van de richtlijnen werden door jongeren als
onlogisch ervaren en tegenstrijdig met een aantal evoluties binnen de rest van de
maatschappij.
Een betere afstemming tussen voorzieningen is hier wel wenselijk mocht er zich een
vergelijkbare situatie voordoen.
e. Sloeberhof maakt deel uit van Solidariteit voor het Gezin. Samen met vzw Thuishulp
en vier vzw’s thuisverpleging vormen zij nu I-mens. Dit heeft op korte termijn geen
directe impact op de dagelijkse werking.

Data in 2020
•
•

Vrijdag 11 september 2020 om 9.30 uur
Vrijdag 4 december 2020 om 9.30 uur
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