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1 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING  

Het verslag van de vergadering van 5 juni wordt goedgekeurd. 

 

2 OPMAAK INFOFICHE NETWERKOVERLEG DEG (AANZET GEMAAKT DOOR WALTER 

LEENDERS EN JOY EEMAN) 

Situering: 

Er werd vorig jaar vanuit IROJ een oefening opgestart met Pronet.  Vanuit IROJ werd gevraagd om een 

netwerkfiche op te maken voor alle netwerkoverleggen zodat er duidelijkheid komt rond de doelen, 

afspraken  en deelnemers van het overleg.  Het zou ook de bedoeling zijn dat er onderling ook 

afgestemd zal worden op elkaar.   De meerwaarde van dit instrument is groot. 

 

Bedenkingen tijdens de vergadering: 

• De personen die aansluiten op het overleg vertegenwoordigen een sector.  Het is belangrijk 

dat we helder krijgen welke personen welke sectoren vertegenwoordigen.  Misschien is het 

een idee om 2 personen per sector uit te nodigen?  Anders blijft het te kwetsbaar 

• Nagaan hoe we informatie van deze vergadering kunnen terugkoppelen naar de sector.  

Misschien duidelijker omschrijven hoe het delen naar de achterban kan gedaan worden.  In 

het verslag concreter opschrijven wat er met die informatie dient te gebeuren.  Een soort 

besluit? 

• Momenteel is Koen Berwouts voorzitter van dit overlegorgaan.  RWO Gent is ingekanteld in de 

eerstelijnszone Gent.  Het is nog niet duidelijk of het voorzitterschap tot het takenpakket van 

ELZ Gent zal behoren.  Ook die rol dient beter uitgeschreven te worden. 

• Bekommernis van de toekomst van dit netwerk doorspelen aan het IROJ om dan door te 

spelen naar de eerstelijnszone. 

• Werken met jaarplanning: data van de vergaderingen voor een volledig jaar, invulling geven 

aan inhoud, … 



• Deze fiche kan ook gebruikt worden om zaken te evalueren.   

• In welke mate is de regio-afbakening die we hier hanteren in het kader van de nieuwe regio-

indeling van 1G1P nog haalbaar?  1G1P gaat naar een situatie gaan waarbij verschillende 

overleggen overlappen.  Misschien moeten we dit in de handen van het IROJ leggen. 

• De link met het provinciale niveau zou wel moeten aangegeven worden in de fiche.  De 

verbinding met het IROJ zou moeten gemaakt worden.   

Besluit: Bedankt Walter en Joy om dit voorbereidend werk te verrichten!  Op basis van deze 

aanvullingen en ideeën gaan zij samen met Koen de vergaderfiche verder aanvullen en doorsturen.   

 Elke vertegenwoordiger kan misschien eens nagaan hoe de terugkoppeling naar eigen 

achterban gebeurt en wat zijn/haar rol in dit overlegnetwerk is. 

 

TOELICHTING WERF 2 (NICO DE PAUW) 

Situering 

Uitbreidingsbeleid minister Vandeurzen in 2017 met bedoeling om meer capaciteit te voorzien en 

samenwerking in integrale jeugdhulp.  Werf 2 is zorggarantie bij (dreigende) uithuisplaatsing van 

kinderen tussen -0 en 3 jaar.  Machtelt Goossens van CKG Den Boomgaard is provinciale coördinator 

voor het zorggarantieplan Oost-Vlaanderen.   

Bedenkingen uit deze vergadering 

Bezorgdheid dat er al zoveel netwerken bestaan.  De deelname aan verschillende zorgtafels, tafels, … 

komt bovenop de reguliere werking zonder bijkomende honorering.  Het vrijwillig engagement kan 

hierbij onder druk komen te staan.

 



 

 

Besluit: Bedankt Nico om werf 2 zo helder toe te lichten!  Werf 1 en werf 3 kwamen vorig jaar aan 

bod.   

Dit agendapunt heeft een informatief karakter.  Terugkoppeling naar achterban kan gebeuren 

door evt. te laten toelichten in andere overlegnetwerken (met dank aan Fien voor de voorzet!) 



UITBREIDINGSBELEID 1G1P EN DE IMPACT OP DE REGIO 

Situering:  

In Oost-Vlaanderen kwamen 3 initiatieven tot stand voor 1G1P.  De oproep van 1G1P kwam half juni 

met de vraag/verwachting dat gans Vlaanderen gedekt zou worden.  Daarbij werd gevraagd om zoveel 

mogelijk de grenzen van eerstelijnszones te volgen. Er komen ook inhoudelijke bijsturingen, met 

regionale eigenheid.  Deadline om in te dienen is 25 september.  

 

Bedenkingen uit deze vergadering 

Het is soms moeilijk om door het bos de bomen te zien.   We stellen ons de vraag of we de 

terminologie en doorverwijzing voor Oost-Vlaanderen kunnen uniformiseren.  We zoeken een 

gemeenschappelijke taal.  De eigenheid van verschillende regio’s moet hierin zeker bewaakt blijven.  

  

Dit agendapunt heeft een informatief karakter.  Terugkoppeling naar achterban kan gebeuren 

door evt. te laten toelichten in andere overlegnetwerken.  Koen en Griet signaleren de nood 

aan een gemeenschappelijke taal voor doorverwijzers. 

 

BESTUURLIJKE FUSIE VAN VRIJE CLB’S :  PATRICK D’OOSTERLINCK  

Situering  

De CLB’s zijn nog steeds verdeeld in netten.  8 vrije CLB’s zijn momenteel gefusioneerd in 3 besturen.  

Het bestuur heet nu Vrije CLB Archipel en volgt de grenzen van RTJ De Tafels (1G1P). 

 

Door het nieuwe decreet leerlingbegeleiding moesten ze zich organiseren in 

netoverschrijdingsondersteuningscellen (NROC).  Dit is dezelfde regio van VCLB Archipel.  

 

Momenteel ligt de focus op secundaire processen: financiën en personeel.  Inhoudelijke zaken zijn nog 

niet aan de orde, maar staan wel op de planning.  De 5 CLB’s en hun eigenheid zullen blijven 

behouden worden.  Maar naar aanwezigheid op verschillende overlegfora zal dit misschien wel wat 

meer duidelijkheid kan bieden.   

 

Dit agendapunt heeft een informatief karakter.   

 

IMPACT VAN CORONA OP DE WERKING VAN DE ORGANISATIE  

• Verschillende organisaties geven aan dat de druk op medewerkers toeneemt of te veel wordt.  

Dit kan gevolgen hebben m.b.t. hulpverlening. (o.a. VCLB, Pleegzorg, Vertrouwenscentrum, 

kind en gezin) 

• Verschillende organisaties geven aan om bij toekomstige golven de dienstverlening zo goed 

als mogelijk te blijven garanderen (o.a. Pleegzorg, kind&gezin)   De meeste organisaties blijven 

inzetten op menselijke contacten, maar gaan ook na wat de digitale meerwaarde is.  Kind en 

gezin ontwikkelde een eigen kleurencode om de dienstverlening en de besmettingsgraad in 

een bepaalde regio op elkaar af te stemmen.  



• De impact van de lock-down op cliënten, maar ook medewerkers is heel groot.   

• Oproep naar solidariteit: als er vragen zijn m.b.t. werkdruk in organisaties kan dit forum 

gebruikt worden om de vraag te stellen of er mogelijkheid is om extra helpende handen te 

krijgen.  Vanuit Pleegzorg werden reeds 3 personen tijdelijk ingezet in andere organisaties om 

daar te helpen. 

• Participatie van zorggebruikers is en blijft belangrijk.  Ook het bevragen van 

ouderwerkgroepen (indien aanwezig in organisatie) is een manier om vinger aan de pols te 

houden. 

• Als collega’s zieke kinderen hebben met corona-symptomen, moet men in afwachting van 

testresultaat allemaal in quarantaine.  Dit zal grote gevolgen hebben voor de dienstverlening. 

• Het vertrouwenscentrum merkt een toename van ouders met verslavingsproblematiek.  Ze 

kregen iets meer meldingen dan 2019.  Tegelijk is de druk op medewerkers heel groot 

geworden.  Dit maakt dat de hands-on werkmethode op dit moment niet gegarandeerd 

wordt. 

• Cliënten durven corona-kaart trekken om niet naar overleg, therapie, … te komen.  

• De focus op residentiële hulp tijdens de eerste crisis ging vaak ten koste aan het preventieve 

karakter van mobiele ondersteuning.   

• Het crisismeldpunt kreeg heel veel aanmeldingen.  Echter vanuit RADAR heel weinig.  Zij 

hebben dus nog ruimte en capaciteit voor aanmeldingen rond geestelijke gezondheid bij 

kinderen.   

• Maak gebruik van de aanspreekpersoon van de eerstelijnszone om noden te signaleren.  Elke 

eerstelijnszone heeft een vraag- en aanbodcoördinator waar vragen en noden kunnen 

‘landen’. 

VARIA 

 

KOPP-KOFFER 'KRIEBEL-OP-REIS 

Situering: 

Vanuit RADAR Crosslink zet men actief in op het thema KO(A)PP (kinderen van ouders met psychische 

en/of afhankelijkheidsproblemen).LIGANT, het Limburgse netwerk Geestelijke Gezondheid kinderen 

en jongeren, heeft een koffer ontwikkeld met methodieken, technieken, boekjes, spelletjes, materiaal, 

… rond 8 thema’s die iedere hulpverlener extra bagage biedt in het bespreekbaar maken van 

psychische en/of afhankelijkheidsproblemen bij ouders.  De koffer zouden arriveren begin 2021. In 

een later stadium wordt ook nog een vorming omtrent de koffer gegeven. 

RADAR Crosslink wil een aantal koffers aankopen om uit te lenen.   De krijtlijnen betreffende het 

uitleensysteem, waarborg, … krijgen volop vorm.  

Welke organisaties willen zo’n koffer bij hen onderbrengen en instaan voor de uitlening?   

• Patrick D’Oosterlinck bevraagt dit bij CLB’s. 

• Walter Leenders wil er graag ook een voor Pleegzorg.  

• Marc De Veirman wil dit ook binnen CAW aftoetsen. 
Marianne stuurt de krijtlijnen door naar Koen.  
 



ONDERSTEUNINGSTEAM JEUGDHULP RADAR 

 
Valerie Teirlinck 

Het Ondersteuningsteam Jeugdhulp van RADAR biedt een outreachend aanbod aan teams, kinderen, 

jongeren (en hun netwerk) die in de residentiële jeugdhulp verblijven. Deze ondersteuning wil hun 

veerkracht en netwerk versterken, met aandacht voor ieders kwetsbaarheden, krachten en 

groeikansen. 

 

Teams vanuit residentiële jeugdhulpvoorzieningen (BJB, VAPH en K&G) kunnen beroep doen op het 

Ondersteuningsteam voor consult en advies:  

• Casusoverleg: de vragen van het team m.b.t. psychische en psychiatrische problemen van het 

kind/de jongere worden samen geëxploreerd. Wat zijn de noden en behoeften? Welke 

partners zijn hiervoor nodig? Er wordt samen aan de slag gegaan om tot een gedragen 

trajectadvies/beeldvorming te komen.  

• Teamondersteuning op casusgebonden en casusoverstijgend niveau. Dit kan betrekking 

hebben op bv. moeilijkheden binnen de leefgroepwerking en/of begeleidingsrelaties, 

verontrusting in de leefgroep ten gevolge van psychische en/of psychiatrische 

kwetsbaarheden, psycho-educatie,… Bij prominente aanwezigheid van een 

verslavingsproblematiek en/of verstandelijke beperking kunnen we beroep doen op een 

partnerschap met Fioretti (PC. Dr. Guislain) en De Sleutel.  

• Indien aangewezen kan, vanuit het traject “consult en advies”, individuele begeleiding 

aangeboden worden. Samen bekijken we wat er nodig is en op welke manier de 

ondersteuning helpend kan zijn voor de jongere (gesprekken, creatieve werkvormen zoals 

beweging, beeld, lichaamswerk,…).  

• Kinderen en jongeren die worden opgevolgd door het Ondersteuningsteam kunnen, indien 

aangewezen, vanuit het traject “consult en advies”, terecht bij onze kinder- en 

jeugdpsychiater voor individuele consulten 

 
 
De werking is gericht naar Alle jeugdhulpvoorzieningen en private voorzieningen bereiken, geen 
ambulante diensten.  Er wordt consult en advies voorzien: teamondersteuningen waar wordt ingezet, 
geen therapeutisch langdurige voorzieningen. 
Visie: geen hulp overnemen, maar iedereen rond de tafel krijgen, netwerken faciliteren.   
Het aanbod is heel divers.  Met teams aan de slag gaan rond bepaalde casussen.  Er wordt 
samengewerkt met Fioretti en De Sleutel (middelenmisbruik), er is ook een intensief partnerschap met 
de Zande. 
Kinderen die thuis verblijven, ook in pleegzorg, komen niet in aanmerking.   
 

EERSTE TELLING DAK- EN THUISLOOSHEID IN GENT 

 
Marc De Veirman 



In opdracht van de Koning Boudewijnstichting voert LUCAS, KU Leuven, samen met de Universiteit van 
Luik, een ‘Point-in-time telling dak- en thuisloosheid’ uit in Gent. Dit onderzoek gebeurt in 
samenwerking met de Stad Gent. 
 
De focus op stad Gent 
Het zou goed zijn om de contextgerichte ondersteuning van jeugdhulp ook mee in beeld te krijgen. 
Boodschap: Probeer aan te sluiten op een kick-off!  

 
 

 

 


