Projectfiche “RTJ De Tafels”
Hoe kan het werkgebied van het samenwerkingsverband omschreven
worden ?
1 Steden en gemeenten van het werkgebied
Het werkgebied omvat de volgende steden en gemeenten:
• Arrondissement Eeklo: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins, Zelzate
• Arrondissement Gent: Aalter, De Pinte, Deinze, Evergem, Knesselare, Lovendegem, Nazareth, Nevele, SintMartens-Latem, Waarschoot, Zomergem, Zulte
Het betreft een landelijke/kleinstedelijke regio, met een 5-tal steden/gemeenten met meer dan 20.000
inwoners. In de regio kunnen we vnl. Deinze en Eeklo beschouwen als steden met een centrumfunctie. Het is
een aaneengesloten werkgebied begrensd door Gent, Nederland, West-Vlaanderen en de IJH-subregio ZuidOost-Vlaanderen.

2 Waarom deze regio Deinze - Meetjesland ?
In de nota ‘één gezin één plan’ van IROJ Oost-Vlaanderen (29/09/2017) is het volgende opgenomen: ‘Het IROJ
streeft ernaar dat er in elke IJH-subregio 1 project goedgekeurd wordt. Beperkte grensoverschrijdingen zijn
toegelaten.’
In Oost-Vlaanderen zijn er 3 IJH-subregio’s: Waas & Dender, Zuid-Oost-Vlaanderen en Deinze-Eeklo-Gent. De
subregio Deinze-Eeklo-Gent telt meer dan 500.000 inwoners, waarvan 258.000 in Gent. Een projectaanvraag
indienen, samen met Gent, was dus uitgesloten, gezien we dan fors boven het vooropgestelde inwonersaantal
(van 200.000 tot 250.000) zouden komen.

3 Kenmerken
Er werd expliciet voor deze regioafbakening gekozen, omdat sinds het voorjaar 2015 n.a.v. het rechtstreeks
toegankelijk worden van de modules 'context' en 'dagbegeleiding' in de bijzondere jeugdzorg er reeds een
samenwerkingsverband werd opgericht in dit gebied.
Het werkgebied valt grotendeels samen met de 3 eerstelijnszones, zoals die momenteel voorliggen ter
goedkeuring.
Naast het landelijk/kleinstedelijke kenmerkt het werkgebied zich door een beperkte aanwezigheid van
hulpverlening, soms met moeilijke bereikbaarheid tot gevolg. Bijkomend ervaren we “psychologische drempels”
om hulp te zoeken “in de stad”.
Bvb CAW Oost-Vlaanderen heeft 2 antenneposten in de regio (1 in Deinze en 1 in Eeklo) met beperkte bezetting
en openingsuren. Zo wordt aan cliënten gevraagd om naar Gent te komen voor een intake-gesprek.
Bvb Geen aanwezigheid van een JAC in de regio. JAC is bereid om ‘op afroep’ zich te verplaatsen, maar dat is
allesbehalve laagdrempelig.
Bvb 3 Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) in de regio (Deinze, Eeklo en Zelzate) die slechts in beperkte
mate kunnen instaan voor vervoer van kinderen/jongeren naar hun centrum, waardoor revalidatie voor een
aantal gezinnen (wegens geen vervoer) bijzonder moeilijk is.
Bvb Beperkte aanwezigheid van dagcentrumcapaciteit in de regio Meetjesland en zelfs geen in regio Deinze.
Zeker voor deze vorm van jeugdhulp is nabijheid aan school/thuis noodzakelijk. Het internaataanbod, verbonden
aan scholen, is in regio Deinze en Eeklo (op Evergem na) quasi afwezig. Nochtans kan dit in bepaalde gevallen
soms wat soelaas kunnen bieden (b.v. de zogenaamde Specifieke Actie in het kader van een versnelde
indicatiestelling en toewijzing), waardoor meer ingrijpende hulp wordt vermeden en de jongere toch in zijn
vertrouwde omgeving verder school kan lopen.
Bvb in de volledige regio is er slecht één MFC, ingericht vanuit jongerenwelzijn (MFC Meetjesland Waarschoot).
De actieradius van dit MFC gaat tot Deinze maar mobiele contextbegeleiding is hierbij geen evidentie. Ook de
andere MFC, ingericht door het VAPH (DVC H. Hart Deinze, MFC Wagenschot Eke-Nazareth, MFC De Waai Eeklo,
MFC Ten Dries Nevele en MFC De Triangel Lovendegem) hebben een vrij unieke werking en worden dus
verwacht een grote regio te bestrijken.
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Bvb zeker voor inwoners in het noorden van ons werkgebied (met Zelzate als typevoorbeeld) is beroep doen op
jeugdhulp, mede door het beperkt openbaar vervoer, soms een helse onderneming. Dit geldt trouwens ook voor
de inwoners van heel wat landelijk gelegen (deel)gemeenten. In een volgende fase is het onze betrachting om
dit gegeven nog meer met harde cijfers in kaart te brengen.
Op de risicoscore van gemeenten in Oost-Vlaanderen op algemene armoede-indicatoren (bron: MB
programmatie CAW februari 2017) scoren enkel Zelzate (7 op een totaal van 8) en Eeklo (6) hoog. De andere
gemeenten scoren op minder dan 3 van de 8 in rekening gebrachte indicatoren.
Behalve wat Zelzate en Eeklo betreft, kan ons werkgebied niet als kansarm beschouwd worden. Maar dit
betekent niet dat er geen kansarmoede is. In elke gemeente wonen er gezinnen die het moeilijk hebben. We zijn
er bovendien van overtuigd dat een kansarm gezin in een kansrijke gemeente extra drempels moet overwinnen
om op de nodige hulpverlening beroep te kunnen doen.
Daarnaast is er ook de ‘plattelandsarmoede’, waarbij de kansarmoede meer te maken heeft met laagopgeleide
gezinnen en verdoken kansarmoede. Betrouwbare cijfers in dit verband zijn moeilijk te vinden, alleen al omwille
van de eigenheid van deze vorm van kansarmoede. Maar medewerkers (CLB, OCMW, sociale
woningmaatschappij, …) die regelmatig op huisbezoek gaan, worden soms geconfronteerd met schrijnende
toestanden.
Bovendien willen we er op wijzen dat – hoewel we de kansarmoedeproblematiek en de correlatie met
jeugdhulpvragen niet willen onderschatten – er ook massaal veel vraag is naar tussenkomsten (door BI, RTJ en
NRTJ) bij niet-kansarme populaties. Ook dit willen we in een volgende fase beter documenteren.
Tenslotte willen we nog de aandacht vestigen op volgende punten:
• Er moet onderscheid gemaakt worden tussen ‘woonachtig in ons werkgebied’ en ‘schoolgaand in ons
werkgebied’. Heel wat kinderen/jongeren (ruwe schatting tussen de 5% en de 15%) lopen school in de regio
maar zijn woonachtig buiten de regio (en vice versa). Ook voor wie schoolloopt in ons werkgebied maar
woonachtig is erbuiten, willen we er zijn. Met de ambitie om met de hulpvrager vooruit te geraken, liefst in
samenwerking met diensten uit zijn/haar regio van afkomst.
• Als we het in onze kandidaatstelling hebben over kinderen en/of jongeren, dan hebben we het in principe
steeds over de leeftijdsgroep van 0 tot 25 jaar.
• Als we het in onze kandidaatstelling hebben over de cliënt, het kind en/of de jongere, dan moet dit gelezen
worden als ‘de cliënt en zijn context(en)’.
Het werkgebied telt 262 628 inwoners.
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