Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas
info@rwowaasland.be | www.rwowaasland.be

Verslag
10 februari 2020
Stuurgroep overleg
13u30 – 16u
Locatie: RWO Waasland, Lamstraat 113 te 9100 Sint-Niklaas.
Aanwezig:, Gerry Van de Steene (voorzitter RWO/Dienst Welzijn Sint-Niklaas), Guy Tindemans (Hof
ter Welle), Johan Van Acker (Vrij CLB Waas & Dender), , Dominique Magerman (Lia), Elke Schoof
(HvhK Sint-Niklaas), David Van Steenberge (CKG Open Poortje), Meggie Verstichele (DOP), Bert
Vanacker (Hagewinde), Ilse De Block (vzw De Keerkring), Bene Defleur (Spoor 56), Greet Lenaerts
(OTA), Ann Dewulf (RWO).
Verontschuldigd: Ilse Wauters (CGG W&D), Marijke De Bruyn (CAW OVL), Dirk Florin (CAR ’t Veer)

1. Verslag 2 december 2020
Verslag wordt goedgekeurd.
2. Visietekst en zelfevaluatie Krachtgericht Waas & Dender
zie bijlagen visietekst en zelfevaluatie KWD
Krachtgericht Waas & Dender wil de afstand tussen de brede instap en de Rechtstreeks Toegankelijke
Jeugdhulp verkleinen: is dit niet te eng? Iedereen dezelfde visie = doel van de tekst.
Randvoorwaarden om dit te kunnen realiseren: mag weg.
Goeie tekst.

3. Profiel gezinsplancoaches
zie bijlage
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Coachende rol kan opgenomen worden. Coaching blijft bestaan ook wanneer er geen netwerktafel
wordt georganiseerd. Aparte advies en coaching:
- netwerktafels organiseren
- coaching, consult, advies
Vraag naar meer gepaste hulp ipv RTJH
Zicht hebben op de sociale kaart.
Profiel wordt goedgekeurd.
Verdere bekendmaking:
- naar alle partners binnen het samenwerkingsverband: mail + agenderen
partnervergadering.
- Bestaande overlegmomenten gebruiken: Brede Instap en RTJH overleg.
- Ann neemt contact op met de partners die niet deelnemen aan een van deze
overlegmomenten.
4. RTJH-overleg + eerste supervisie RTJH
Zie bijlage
Gemandateerde voorziening: geen vragen naar VAPH.
Is het voldoende gekend of bekend dat consulenten kunnen beroep doen op aanbod 1G1P.
Wachtlijsten gemandateerde voorzieningen, groot verschil.
Principes waar stuurgroep achter staat:
- samenwerkingsverband = reguliere capaciteit + uitbreidingscapaciteit in de pilootregio
- gesprek voor alle aanmeldingen in het samenwerkingsverband binnen de maand =
engagement
- flexibel inzetbaar of innovatief overbruggingshulp = semantische discussie
→ alle middelen zijn flexibel inzetbaar.
→ meenemen als regio wordt uitgebreid
→ Zijn er capaciteitsproblemen? Evaluatie afwachten
- op elkaar een beroep kunnen doen
- wanneer regio wordt uitgebreid: samenwerkingsovereenkomst herbekijken
→ helder omschrijven. Andere zaken:
- elk jaar nieuwe gezinnen?
- vastzitten: contact opnemen met gezinsplancoach
- kwaliteitsevaluatie
5. Financiële en inhoudelijke verantwoording september 2018-december 2019
zie bijlagen zelfevaluatie 1G1P en financiële verantwoording
•

verzamelen van de inhoudelijke gegevens: Ann bereidt voor tegen volgende stuurgroep.

•

Financiële bevraging: NWC neemt op.
Hoe OTA financiële verantwoorden? Globale verantwoording voor 30 000 euro.
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6. Toekomst Krachtgericht Waas & Dender + oproep in 2020 uitbreiding 1G1P
(regiodekkend)
Inhoudelijk verhaal: evaluatie afwachten.
Meest praktisch: uitbreiden van Waas & Dender. De huidige partners richten zich nu op Waas &
Dender.
Drie eerstelijnszones.
7. OTA: verwachtingen
Weten alle partners voldoende het aanbod van OTA?
OTA kan aansluiten bij supervisie.
Ann nodigt uit.
8. Varia
- cijfermatige gegevens verzamelen: Ann maakt op
- zelfevaluatie inhoudelijk en financieel: tegen 1 april 2020
- middelen OTA naar de toekomst toe: evalueren of we hier verder op inzetten
- In inhoudelijke evaluatie door elke partner: argumenten bovenhalen om onze opzet/constructie
kracht bij te zetten. In overleg gaan met Brussel? Op een A4 een tekst schrijven ter versterking van
onze formule het samenwerkingsverband. RTJH in zijn volle capaciteit bekijken, zowel in
uitbreidingsmiddelen als in reguliere capaciteit.
- eerst zelfevaluatie vooraleer we inhoudelijk verhaal verder schrijven
- monitoringsysteem: geen officieel nieuws
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