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OPVOLGING EN GOEDKEURING VERSLAG IROJ
Vervanging IROJ-leden
Voor het VAPH: Luc Goossens wordt vervangen door Christa Heyse (MFC Sint Gregorius) effectief
lid– Dirk Remy (het DVC H Hart) wordt plaatsvervanger.
Voor het CAR: Walter Poppe wordt vervangen door Greet Van Mossevelde als plaatsvervangend lid
Voor de Afdeling Continuïteit en Toegang: Stijn Beirens wordt vanaf 01/01/2018 vervangen door
Caroline Robberecht als plaatsvervangend lid

1. KORTE PUNTEN
Terugkoppeling problemen crisisaanbod (Marc De Veirman)
Op het IROJ van mei 2017 werd het signaal gegeven vanuit het crisismeldpunt dat er door hoge
druk op de leefgroepen er weinig ruimte is om instroom te organiseren waardoor een aantal voorzieningen hun mogelijks aanbod on hold zetten. Daarnaast werd ook het beperkte aanbod voor kinderen en jongeren met een mentale beperking in combinatie met GES geproblematiseerd. Het aanbod ‘terug naar thuis’ blijft door de subregionale inzetbaarheid een beperkt aanbod.
Dit onderwerp werd geagendeerd op het netwerkoverleg Jeugdhulp van DEG en van W&D. In
AAOU staat dit nog op de agenda.
Dit wordt in de komende periode zeker nog hernomen.
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Ter opvolging wordt dit opnieuw geagendeerd op het IROJ van maart 2018.

Stand van zaken lopende werkgroepen
WG Jongvolwassenen (Marc De Veirman – Caroline Robberecht)
•

•

De adviezen voor het doorbreken van grenzen opgelegd door de regelgeving in het werken
met jongvolwassenen werden bezorgd aan het ACO en zullen geagendeerd worden op het
ACO van 20/10/2017. Het document werd overgemaakt aan de voorzitter van de stuurgroep jongvolwassenen.
In afwachting van de oproep mbt de 5de template ter ondersteuning van functie 5: specifieke woonvormen en woonondersteuning vanuit Zorg en Gezondheid, in het kader van de
implementatie van de ‘Gids naar een beter geestelijke gezondheidszorg door de realisatie
van zorgcircuits en netwerken’, kreeg de WG jongvolwassenen de vraag naar aanbevelingen. De werkgroep vraagt het mandaat aan het IROJ om deze aanbevelingen te mogen formuleren.
Het IROJ OVL geeft het mandaat aan de WG JOVO om deze aanbevelingen te formuleren, deze te bezorgen aan de actoren die de template schrijven en vraagt hierover een
terugkoppeling op het IROJ van 08/11/2017.

Bevraging over ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp (Caroline Robberecht)
De laatste jaren is er vanuit het beleid meer en meer aandacht voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid. Recentelijk worden in de jeugdhulp ook verschillende initiatieven opgezet om ervaringswerk een plaats te geven.
We wensen samen met jullie een stand van zaken in Vlaanderen in beeld brengen over ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp. Dit wordt erg ruim benaderd waardoor je de vragenlijst ook kan invullen indien je geen kennis hebt over ervaringsdeskundigheid.
De link naar de online vragenlijst en meer uitgebreide informatie vind je hier:
https://www.kennisplein.be/Pages/Co-creatie-in-beeld-Een-ontmoeting-tussen-professionals-enervaringswerkers.aspx
Indien je nog verdere vragen hebt omtrent de survey, aarzel niet om ons te contacteren:
Tijs.vansteenberghe@hogent.be
Vanuit het departement WVG wordt de vraag gesteld om de bevraging verder te verspreiden.

Positionering crisispleegzorg achter het crisismeldpunt
Vanaf 01/01/2018 zal het aanbod ‘acute’ crisispleegzorg zich achter het crisismeldpunt bevinden.
Als men vanuit de hulpverlening op voorhand kan inschatten dat een crisisplaatsing zal aandringen,
dan kan men nog steeds rechtstreeks contact opnemen met pleegzorg.
Binnen pleegzorg zal men actief zoeken achter pleeggezinnen die 7+7 kunnen realiseren. Bijkomend aanbod ambulant/mobiel in navolging van de crisisplaatsing dringt zich eveneens op.
Een communicatie naar het brede werkveld volgt.
VERSLAG IROJ Oost-Vlaanderen
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2. CIJFERGEGEVENS 2016 – ACT OVL

(Tom Elen – Eva Nouwen)

Enkele vaststellingen naar aanleiding van de bespreking
•
•

•
•
•
•

Het is een eerste oefening. Hierdoor is het nog niet mogelijk om evoluties weer te geven.
Er is schaarste en dit creëert bijgevolg veel nevenverschijnselen.
o gevoel van aangepaste diagnoses om toch maar aanbod te hebben zonder aanmelder
te verwijten het niet goed te doen. Naast diagnoses is ook altijd vraagverheldering en
bvb handelingsgerichte diagnostiek een cruciaal gegeven in de beeldvorming van cliënten. Voorzieningen vragen altijd naar goede en volledige beeldvorming.
o vragen van diensten/voorzieningen aan CPA om priors in te dienen om een snelle instroom te realiseren
Er zijn geen cijfers over extra druk bij voorzieningen naar aanleiding van de begeleiding van jongeren met migratie achtergrond.
We merken op dat de druk op BJB in verhouding groter is dan op VAPH
Voorzieningen declareren niet afdoende hun open komend of open staand aanbod
In Oost-Vlaanderen is de druk van gerechtelijke jeugdhulp op CNW en vervolgens op ITP opvallend

Vragen mbt toekomstige cijfers
•
•
•

Bestaat de mogelijkheid om de cijfers rond het instroomperspectief op te splitsen naar typemodules naast deze per doelgroep of per voorziening
Bereidheid om verder in gesprek te gaan met sectoren over verdere interpretaties of conclusies
van de cijfers
Cijfers zouden best naast bezetting/benutting gezet worden: welke plaatsen zijn waar niet ingevuld?

3. RECONVERSIE VZW AMON (CAROLINE ROBBERECHT – NANCY
LOOSVELDT)
Het initiatief werd voorgesteld op het netwerkoverleg AAOU.
De volgende aandachtspunten kwamen aan bod bij de voorstelling van het initiatief:
• De partners willen graag verduidelijking omtrent de toegankelijkheid van het totale aanbod (is
intussen aangevuld en zal met het verslag van de netwerkstuurgroep mee verstuurd worden)
• De meerwaarde van het aanbod dag-begeleiding in regio Ninove wordt gezien. Door deze verschuiving zullen meer gezinnen kunnen bediend worden.
• Spijtig dat dit ten koste moet gaan van residentiële plaatsen die ook al zeldzaam zijn en waarvoor
lange wachtlijsten zijn in de regio. We vragen om hier met de nodige zorg mee om te gaan.
De leden van het netwerkoverleg steunen het voorstel.
Het IROJ OVl staat, mits het in acht nemen van de bovenstaand geformuleerde aandachtspunten, achter het voorstel en verleent een positief advies.
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4. JAARVERSLAG JEUGDHULP
Werd niet behandeld.

5. RONDZENDBRIEF CASUSOVERLEG GEWELD EN
MINSHANDELING (CHANTAL VAN DE KERCKHOVE)

KINDER-

Opstart van dossierbehandelingstafels eind 2017 met een evaluatie in juni 2018 en verdere uitrol.
Inhoudelijke finaliteit zie presentatie

6. REGIOPLAN OOST-VLAANDEREN
Het regioplan wordt overlopen mbt de stand van zaken en de daaraan gekoppelde budgetten.
De cliënttoets op de verschillende actielijnen dient te gebeuren door de respectievelijke trekker.
Het is aan de IROJ-leden om te bewaken dat dit plaats gevonden heeft.

Toegang
1.1 Positioneren en profileren van het aanbod begeleiding. Momenteel niet meer opgenomen. Er
wordt bekeken wat hier nog dient rond gedaan te worden begin 2018.
BUDGET komt vrij.
1.4. Cultuursensitieve zorg. Activiteit is gepland.

Continuïteit
2.1. Afspraken verbeteren de continuïteit. Er is een traject gelopen met de voorzieningen BJB. Het
proces werd doorkruist door de oproep één gezin één plan.
2.2 Cliëntoverleg en bemiddeling werd toegelicht op het IROJ OVl.
2.3. WG Jongvolwassenen is opgestart. De adviezen met betrekking tot de regelgeving werden
overhandigd aan het ACO. Er werden aanbevelingen geschreven voor de template GGZ volwassenen ‘innovatieve woonvormen voor jongvolwassenen’. De werkgroep richt zich momenteel op het uitschrijven van goede praktijken met het oog om deze subregionaal te verspreiden.
Indien er budget beschikbaar is, kan er nog een vorming georganiseerd worden rond werken
met netwerken rond jongvolwassenen voor hulpverleners die werken met jongvolwassenen.
2.5. visietekst intersectorale trajecten voor jonge kinderen. De tekst zal voorgelegd worden op het
IROJ OVl
2.6 conflictueuze scheidingen. Is lopende. Er wordt extra budget gevraagd.

Cliëntparticipatie
3.1 bekendmaking/sensibilisering vertrouwenspersoon. Is gepland voor november 2017. Budget
via het DEP WVG.
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3.2. participatie in de jeugdhulp stimuleren. Studiemoment is gepland voor het voorjaar 2018.
Budget via DEP WVG.

Verontrusting
4.1. vorming hulpverleners. De middelen zullen ingezet worden voor de vormingen.
4.2. casustafels: wordt gepland in 2018.

Crisis
6.1. samenwerking in crisis tussen GGZ en JH. Er is een gezamenlijk voorzitterschap
6.2. de plaats van crisispleegzorg in het crisisnetwerk. Op Vlaams niveau zijn de lijnen uitgezet en is
er een definitieve besluitvorming in verband met de positionering van de crisispleegzorg achter het meldpunt crisis. De overheid vraagt een verzekerd aanbod uit te bouwen van 7 + 7.
Preventieve crisismeldingen blijven binnen de bevoegdheid van het reguliere crisisaanbod.

Algemene organisatie jeugdhulp Oost-Vlaanderen
7.1. communicatie regionale initiatieven. Vraag om het budget op te trekken.

Budgetverdeling regioplan
timing

acties

bekendmaking van het aanbod: ontmoetingsmoment Waas & Dender

trekker

NWO JH W&D

betrokken partners (sectoren/netwerken/…)
sectoren gevat door het decreet
IJH

budget
DEP WVG

budget
JW

1.3.

voorjaar 2017

2.6.

2017

4.1.

2016 - 2017 2018

vorming hulpverleners: training 'dialoog met de cliënt'

Isabelle Quintens

AJ - VK

4.1.

2016 - 2017 2018

vorming hulpverleners: training 'omgaan met morele dilemma's'

Isabelle Quintens

CAW

4.1.

2017

vorming hulpverleners: uitwerken aan- Sonja Ramboer
bod in kader van hoog conflictueuze
scheidingen - opzetten KuK

GGZ - BJB - VAPH - CLB - CAW K&G

7.180 €

7.1.

2017

communicatie regionale initiatieven

voorzitters netwerken jeugdhulp

5.000 €

conflictueuze scheidingen: opzetten
Koen Clottens CAW Ovl
van een hulpprogramma conflictueuze
scheidingen - bekendmaking van het
aanbod hoog conflictueuze scheidingen

Bert VA

datum
goedkeuring ACO

700 €

21/04/17

1.000 €

6/10/17

6.120 €

6/10/17

6/10/17

Bovenstaande budgetverdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het ACO. Wat de
inhoudelijke verantwoording betreft, zal aan de trekkers gevraagd worden om het document aan te vullen. Hiervoor zal een link meegestuurd worden. De inhoudelijke verantwoording dient begin 2018 voorgelegd te worden aan het ACO.
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7. OPROEP ÉÉN GEZIN ÉÉN PLAN
•
•

•

In AAOU is er gekozen voor een beperkte procesgroep. De regio is vastgelegd. De gedragenheid is zeer groot. Als penhouder denkt men aan het RWO.
Gezien binnen DEG er 2 regio’s zijn met een verschillende realiteit, is het niet haalbaar om
1 project in te dienen. Verbreding is niet gelukt omwille van de tijdsdruk. Voor Gent, kernpartner wordt mogelijks ‘Huis van het kind’.
Voor Eeklo zijn er nog verschillende overlegmomenten gepland.
In W&D geeft men aan dat het werken vanuit een kleinere, beperktere regio haalbaarder
lijkt.

Er is heel wat reactie gekomen op de geformuleerde elementen van waaruit men binnen de WG
planning en advisering de aanvragen zou lezen. Deze elementen zijn bedoeld om richting te geven.
We moeten dit misschien eerder bekijken vanuit een visie. Anderzijds, voor een goed onderbouwd
advies zijn er criteria nodig.

Kanttekeningen
• Het werkingsgebied is bepalend voor het samenwerkingsverband en niet de locatie van de
maatschappelijke zetel.
• Er wordt gepleit om dit samenwerkingsverband te benaderen als iets dat in evolutie is.
• De bekommert heerst over de manier waarop er op het iroj zal geadviseerd worden. In
principe gaat elke betrokkene buiten, maar in dit geval kunnen er weinig collega's kunnen
blijven zitten. Hoe gaan we hiermee om?

Caroline bevraagt of het RWO mag optreden als onafhankelijke partner.
De WG planning en advisering zal zich over de verdere operationalisering buigen om te komen tot een advies.

8. TEMPLATE VROEGDETECTIE EN VROEGINTERVENTIE – NIEUW
GGZ BELEID KINDEREN EN JONGEREN – STAND VAN ZAKEN
Wordt geadviseerd op het volgende IROJ van 08/11/2017.
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