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Verslag
1 september 2020
Stuurgroep overleg
13u30 – 16u30
Locatie: DOP Oost-Vlaanderen, Proeftuinstraat,
Aanwezig:, Gerry Van de Steene (voorzitter RWO/Dienst Welzijn Sint-Niklaas), Ilse De Block (vzw De
Keerkring), Guy Tindemans (Hof ter Welle/RWO Waasland), Johan Van Acker (Vrij CLB Waas &
Dender), Els Wijnendaele (K&G), Stijn Deriemaeker (vzw Lia), Fien Codron (Fiola), Elke Schoof (HvhK
Sint-Niklaas), David Van Steenbergen (CAW Oost-Vlaanderen), Meggie Verstichele (DOP OostVlaanderen), Bert Vanacker (Hagewinde), Bene Defleur (Spoor 56), Eve Achtergael (CAR Zele), Ilse
Wauters (CGG W&D), Herbert Beuseling (AZ Nikolaas), Tineke Wauters (DOP), Ann Dewulf (RWO).
Verontschuldigd: Kathy Colson (CGG De Drie Stromen), Veerle Levecke (Kwadrant), Anne Merckaert
(CKG Open Poortje), Greet Lenaerts (OTA)

1. Welkom
We verwelkomen Herbert Beuseling. Hij vervangt Kristof Declercq als vertegenwoordiger van het AZ
Nikolaas.
2. Verslag 8 juli 2020
Verslag wordt goedgekeurd.
3. Eén Gezin – Eén Plan regiodekkend
3.1. stand van zaken aanvraagsjabloon Eén Gezin – Eén Plan regiodekkend.
In de loop van augustus is de schrijfgroep 3x samengekomen en met de input van de intersectorale
werkgroep en de stuurgroep aan de slag gegaan.
In zijn totaliteit zijn er geen grote bemerkingen over wat de schrijfgroep voorlegt aan de stuurgroep.
We overlopen de vragen in het sjabloon die aan de stuurgroep worden gesteld:
-

samenwerking met de gemandateerde voorzieningen en de sociale dienst bij de
Jeugdrechtbank.
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Op 17 september vindt een overleg plaats met Tineke Verheye (OCJ Dendermonde/Sint-Niklaas), Iris
De Nil (Sociale Dienst Jeugdrechtbank Dendermonde) en Isabelle Quintens (OSD Oost-Vlaanderen).
De partners Opgroeien (vroegere Jongerenwelzijn) bereiden dit overleg voor op 14/9. Ann & Bene
zullen participeren aan het overleg van 17/9.
Belangrijk om hierbij mee te nemen:
- 1G1P kan takenpakket naar opvolging niet overnemen van consulent. Consulent blijft de eigen
rol opnemen.
- Veelal zware verontrusting wanneer situatie aangemeld door OSD. Aanbod 1G1P is geen
contextbegeleiding. OCJ/SDJ kan niet opleggen hoe vaak er op huisbezoek moet gegaan worden.
Het zijn geen reguliere modules.
- Welke engagement vragen we van de dragende partners.
Akkoord van de Stuurgroep met wat in de tekst staat:
Partners die uitbreidingsmiddelen krijgen (=dragende partners):

-

nemen een actieve rol op in het realiseren van alle doelstellingen, principes, visies
van Krachtgericht Waas & Dender.
zijn bereid om de eigen werking (gesubsidieerd met andere middelen) te laten
evolueren en groeien naar deze principes.
zijn organisaties die in ervaring en “DNA” op maat werken met gezinnen en hun
context
zijn organisaties die de flexibiliteit aan de dag kunnen leggen om te groeien in een
onvoorspelbare en veranderende context.
zijn organisaties die over meerdere van bovenstaande expertises beschikken

Het team 1G1P zien we als hefboom naar verandering in de jeugdzorg. Het team mag geen dienst op
zich worden.
- naamgeving van het team 1G1P.
Verschillende mogelijkheden worden besproken (innovatief team, team 1G1P, team KWD, team
plantrekkers, verbindingsteam)
Het zou goed zijn mocht er een Vlaamse benaming komen, gezien er nu toch meer uniformiteit
over de samenwerkingsverbanden heen wordt verwacht.
We opteren momenteel voor de term: verbindingsteam. Daarnaast: suggestie doen naar
Agentschap Opgroeien om te opteren voor één uniforme benaming.
- Werkgeverschap ELP
Algemeen: Bij aanvang van ons samenwerkingsverband werd expliciet gekozen voor een formeel
werkgeverschap, waarbij de werkgever van het 1G1P-team zich niet inhoudelijk engageert. We
merken dat dit niettemin nodig is en zelfs essentieel in de huidige context waarbij we net de
multidisciplinariteit willen nastreven in het team.
Het is ook belangrijk dat de werkgever het functioneren van de medewerker opvolgt.
ELP: wie neemt best het werkgeverschap op CGG of CAW? Het netwerkcomité overlegt met CGG en
CAW.
- rollen in het team
-

Onthaal en vraagverheldering: perspectief en hulpvraag van het kind, de ouders, en de
mensen rondom het gezin in beeld krijgen, naast de krachten in en rond het gezin. In de
intersectorale werkgroep kwam ook aan bod om de vraagverheldering te enten op wat de
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aanmelder zelf al aan informatie heeft. Het onthaal van het verbindingsteam neemt
daarnaast een actieve rol om de verschillende perspectieven in beeld te brengen, wanneer
dit voor de aanmelder niet realistisch is om dit zelf te doen. Belangrijk wel dat de aanmelder
aanwezig blijft.
Voorstel vanuit de schrijfgroep: apart onthaalteam die de vragen onthaalt, de
vraagverheldering opneemt, een netwerktafel organiseert vooraleer het aanbod van het
verbindingsteam in beeld komt. Het onthaal gebeurt centraal over de eerstelijnszones heen.
Daartoe 4,5 VTE
→ Geen gedragenheid in de stuurgroep om dit op die manier te organiseren, vanuit de
bezorgdheid dat er breuken komen in het hulptraject en professionals (zoals een extra
casemanager) onnodig betrokken moeten worden voor gezinnen.
Voorstel vanuit de stuurgroep:
Elke verbindingsteam draagt de verschillende opdrachten zelf: onthaal, vraagverheldering,
netwerktafel organiseren. Deze taken worden opgenomen door de verbindingsmedewerkers
zelf. Het is weliswaar niet realistisch dat een 0,5 VTE al deze taken opneemt en daarnaast nog
individuele begeleidingstrajecten opneemt met gezinnen. Bepaalde teamleden kunnen zich
specifiek toespitsen op onthaal en vraagverheldering, zoals bijvoorbeeld de huidige
gezinsplancoaches. Per team minstens 1 onthaalmedewerker. Het is de opdracht van het
team om de verschillende rollen te verdelen over de medewerkers.
Casemanagement: ligt bij de verbindingsmedewerker
Voorstel om de voor- en nadelen van een apart onthaalteam op te lijsten tegen volgende
stuurgroep.

Structuur samenwerkingsverband

We behouden de huidige structuur:

o het netwerkcomité (NWC) stuurt de projectcoördinator aan en is direct
aanspreekpunt voor de projectcoördinator. Het NWC bereidt de stuurgroep en
de partnervergadering voor.
o de stuurgroep geeft het project mee richting en formuleert voorstellen naar
het partneroverleg
o de partnervergadering neemt finale beslissingen rond de uitrol van het
project.
De samenstelling van elk orgaan kan wel herbekeken worden. Zo is het wenselijk dat elke partner
met uitbreidingsmiddelen een stem heeft in de stuurgroep.
Daarnaast structureel inbouwen dat er per sector terugkoppeling is.
3.2. uitbouw structuur samenwerkingsverband - verbindingsteam
We zijn niet gekomen tot dit agendapunt. Het netwerkcomité bereidt verder voor.
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