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Verslag
22 juni 2020
Stuurgroep overleg
10u30 – 12u15
Locatie: CGG Waas & Dender
Aanwezig: Gerry Van de Steene (voorzitter RWO/Dienst Welzijn Sint-Niklaas), Guy Tindemans (Hof
ter Welle), Johan Van Acker (Vrij CLB Waas & Dender), Stijn Deriemaeker (vzw Lia), Anne Merckaert
(CKG Open Poortje), Elke Schoof (HvhK Sint-Niklaas), Els Wijnendaele (K&G), Elien Van Gasse
(K&G), David Van Steenberge (CAW Oost-Vlaanderen), Meggie Verstichele (DOP Oost-Vlaanderen),
Bert Vanacker (Hagewinde), Bene Defleur (Spoor 56), Greet Lenaerts (OTA), Ilse Wauters (CGG
W&D), Tineke Wauters (DOP), Ann Dewulf (RWO).
Verontschuldigd: Ilse De Block (vzw De Keerkring), Kathy Colson (CGG De Drie Stromen), Dominique
Magerman (Lia), Dirk Florin (CAR ’t Veer), Veerle Levecke (Kwadrant).

1. Welkom
-

we verwelkomen Anne Merckaert die het CKG Open Poortje vertegenwoordigt in de
stuurgroep.
we verwelkomen David Van Steenberge die voortaan het CAW Oost-Vlaanderen
vertegenwoordigt.
Vandaag sluiten Tineke Wauters (DOP Oost-Vlaanderen) en Elien Van Gasse (K&G) eveneens
aan.
2. Verslag 20 april 2020

Verslag van 20 april wordt goedgekeurd.
3. Evaluatie 2018-2019
3.1. Inhoudelijke rapportage
De feedback van de stuurgroep van 20 april is verwerkt in de zelfevaluatie. De cijfers zijn bijgewerkt
met ontbrekende gegevens.
Er zijn 683 aanmeldingen geregistreerd in de periode september 2018-december 2019. Daarvan zijn
472 onthaald met een gesprek. Bij navraag gaat bij een enkele organisatie om een telefonisch
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gesprek. Bij een enkele organisatie gaat het enkel om onthaal van de ouders. Wat met Decreet
Rechtspositie in dit verband?
Een onthaal binnen de maand betekent een gesprek met het gezin binnen de maand.
Vanuit een aantal RTJ-partners is er groeiende motivatie om te evolueren naar een krachtgericht
onthaal in de vorm van een netwerktafel. We moeten hier duidelijkheid in scheppen wat we
begrijpen onder een krachtgericht en netwerkversterkend onthaal vertrekkende vanuit de regie van
het gezin.
Er zijn 336 “gezinnen” geregistreerd die met de uitbreidingsmiddelen ondersteuning gekregen
hebben. We moeten hierbij opmerken dat dit kan gaan om dubbele registraties. Bijvoorbeeld: een
gezin krijgt mobiele begeleiding aan huis door een RTJ partner en een begeleidingstraject van een
eerstelijnspsycholoog. Dit wordt geregistreerd als 2 verschillende trajecten.
Onze huidige registratie en de wijze waarop we georganiseerd zijn momenteel laat niet toe om te
analyseren hoeveel gezinnen we effectief begeleid hebben in 2018-2019.
Als we kijken wie aanmeldt bij ons samenwerkingsverband dan is het CLB de grootste aanmelder met
21,4% van de aanmelders. De andere partners vanuit de Brede Instap vinden moeilijker de weg naar
1G1P.
We verwijzen hiervoor de cijfers in bijlage (presentatie).
3.2. Financiële rapportage
We verwijzen naar de rapportage in de presentatie (zie bijlage). Op datum van 31 december 2019
beschikken we momenteel over een reserve van 166 525,22 euro. Daarin zijn de nog terug te vloeien
middelen van 2 organisaties ingecalculeerd. Dit gaat over nog terug te vloeien middelen van 2018,
waarvan de berekeningen pas recent zijn gemaakt en waarin met de betreffende parnters een
overeenkomst is om deze bedragen nog over te maken.
Van de reserve moet in 2020 nog in rekening gebracht worden:
- middelen van OTA ten bedrage van 30 000 euro
- werkingsmiddelen team gezinsplancoaches en eerstelijnspsychologen
De overschotten of de financiële reserve mogen nog tot 2022 worden overgedragen. We kunnen
deze middelen inzetten bij de nieuwe projectaanvraag 1G1P regiodekkend.
4. Financiële afspraken
Uit de samenwerkingsovereenkomst:
- Organisaties die in de periode van september 2018 tot december 2018 geen/onvoldoende
een aanbod doen naar gezinnen, laten de overschot aan ontvangen middelen terugvloeien
naar het project. Meer concreet maken we de afspraak dat partners die bepaalde uitgaven
ten dienste van het project niet hebben gedaan, deze bedragen terug storten aan de
kernpartner. Daarnaast leveren alle organisaties met uitbreiding aan middelen gegevens aan
hoeveel gezinnen met de middelen ondersteuning is geboden.
- Mocht blijken dat dit budget ontoereikend zou zijn, engageren alle partners die uitbreiding
krijgen zich, maar pas in tweede instantie, om ‘een nog af te spreken’ percentage van de hun
toegekende middelen hiervoor in te zetten. Vaststelling van dit percentage kan pas gebeuren
nadat er duidelijkheid is omtrent de grootte van het bedrag dat te we tekort komen.
→ De stuurgroep is akkoord dat we dezelfde afspraken aanhouden voor 2019 en 2020. Mogelijks
maken we nieuwe afspraken bij de nieuwe projectoproep.
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→ De stuurgroep is akkoord dat niet langer het RWO bijpast in de middelen voor de
projectcoördinatie en teamcoördinatie van gezinsplancoaches en eerstelijnspsychologen vanaf 2020,
maar dat het samenwerkingsverband dit draagt vanuit de reserve.
5. Werkgroep intersectorale samenwerking
Op basis van evaluatie 2018-2019 (stuurgroep april 2020): op zoek naar een goede procesgang om
ons intersectorale verbinding kracht bij te zetten
Hoe onze visie zoals met een intersectorale werkgroep is uitgeschreven en goedgekeurd door de
stuurgroep (10 februari) in de praktijk te realiseren?
- krachtgericht, netwerkversterkend, regie bij het gezin, intersectorale samenwerking
- belang om gedeelde visie voelbaar te maken in de praktijk voor gezinnen en aanmelders
Belang van brede gedragenheid binnen ons samenwerkingsverband
- werkgroep gestart met de volgende sectoren: Huis van het Kind, OCMW, CGG, RTJ, Brede
Instap (K&G, CAW, CLB), ELP, GPC, gemandateerde voorziening
- Eerste werkgroep op 15 juni 2020 plaatsgevonden
- Aftoetsen bij cliëntorganisaties
Eerste bijeenkomst van de werkgroep op 15 juni 2020:
- Tekst: “visie en integreren visie in de praktijk”: op basis van onze visietekst een brug slaan
naar de praktijk, uitgewerkt door Meggie Verstichele, DOP (zie tekst t.a.v. alle partners)
- Resultaat 1ste bijeenkomst: 4 thema’s verder uit te werken
o Voor wie is 1 gezin 1 plan ?
Hoe kan 1 gezin 1 plan ondersteunend zijn om snel en preventief hulp te bieden
o Onthaal en vraagverheldering
o Netwerktafel
o Opvolging plan
→ Begeleid door Meggie Verstichele en Tineke Wauters (DOP)
Besluitvorming:
- Wat is het mandaat van de stuurgroep en wat is het mandaat van de intersectorale
werkgroep?
Er is een akkoord van de stuurgroep dat de intersectorale werkgroep het mandaat krijgt om
vertrekkende vanuit onze visie en tegen het licht van de projectoproep verder aan de slag te
gaan en voorstellen te formuleren naar de stuurgroep. Het is wenselijk dat we vertrekken van
een inhoudelijk verhaal om daarop een gewenste organisatievorm te enten. De stuurgroep
zal bepaalde grotere keuzes maken en neemt daarbij de uitgewerkte inhoudelijke voorstellen
vanuit de intersectorale werkgroep in rekening.
- Er is een akkoord vanuit de stuurgroep dat de kernpartner en ons samenwerkingsverband in
het proces van die de werkgroep gaat, versterking krijgt door de aanstelling van een
inhoudelijke coach vanuit DOP (tijdelijk met middelen GPC t.e.m. september 2020). Tine
Wauters kan dit op zich nemen. Voorlopig kunnen deze middelen hiervoor ingezet worden
vanuit DOP (en hoeft dit niet vanuit de reserve van het samenwerkingsverband), omdat An
Van Roey (gezinsplancoach) momenteel thuis is omwille van moederschapsbescherming. We
schatten in dat juli en augustus er minder aanmeldingen zullen zijn. Tineke neemt de taken
van An Van Roey waar. Zodra er meer duidelijkheid is over hoe we ons 1G1P-verhaal willen
vormgeven, willen we overgaan tot het openstellen van een nieuwe vacature ter vervanging
van An Van Roey.
- Er kunnen nog mensen aansluiten bij de werkgroep. Belangrijk hierbij is we hierbij willen
vertrekken vanuit de visie van ons samenwerkingsverband.
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6. Projectoproep 1G1P regiodekkend
Tegen 15 juli moet er vanuit het IROJ een voorstel geformuleerd worden naar het Agentschap
Opgroeien hoe de gebiedsafbakening er best uitziet.
Op 30 juni wordt een voorbereidend overleg met het IROJ en de relevante partners gepland. Doel
van dit overleg: relevante actoren uit OVL betrokken op 1G1P beluisteren en samen laten
overleggen. Op deze manier verzamelen de leden van de IROJ WG planning en advisering info om
een voorstel te kunnen formuleren voor het IROJ.
Vanuit de stuurgroep formuleren we het voorstel dat er gedragenheid is om Krachtgericht Waas &
Dender uit te breiden met de volgende 3 eerstelijnszones:
- Noord-Oost-Waasland: Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwijndrecht
- Zuid-West-Waasland: Sint-Niklaas, Lokeren, Waasmunster, Temse, Lokeren en Moerbeke
- Dender : Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke, Hamme en Zele
Een aantal van onze partners zijn ook werkzaam in een deel van ELZ Scheldekracht, namelijk in
Laarne, Wichelen en Wetteren. Anderzijds zijn we met 3 eerstelijnszones ook wel al een groot
gebied. Voor de ELZ Scheldekracht gaan we het gesprek aan met ELZ Scheldekracht en de
kernpartner van 1PLANGent om te bespreken wat hierin de mogelijkheden zijn.
7. Varia
Volgende stuurgroep: 8 juli van 13u30 tot 16u30 in CGG Waas & Dender
Bijkomende stuurgroep: 1 september van 13u30 tot 16u30, locatie nader bepalen (gaat fysiek door)
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