Projectfiche “RTJ De Tafels”
VCLB Meetjesland als Kernpartner ?
1 Betrokkenheid bij RTJ Meetjesland en de uitbreiding naar regio
Deinze en andere partners
•
•
•

•

Vrij CLB “Het Meetjesland” vzw (verder “VCLB M” geheten) is één van de stichtende partners van het
netwerk RTJ Meetjesland.
VCLB M slaat samen met Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland en interactie met netwerkpartners de
brug naar de sectoren en betrokken lokale besturen.
VCLB M wil als kernpartner mee focussen op de volledigheid van het netwerk: wie ontbreekt ? Wie is
best geschikt om met de ontbrekende partners, actoren, … aan te spreken en te motiveren tot
medewerking ?
VCLB M sprak de Deinse CLB’s aan om zich te engageren en hun regionale partners uit te nodigen mee
te participeren in dit samenwerkingsverband.

2 Expertise in netwerkontwikkeling, Huizen van het Kind en IJH
•

•
•
•

•

VCLB M heeft steeds heel bewust gekozen voor een open en brede werking. Samen met K&G (regiohuis
en consultatiebureau), Pleegzorg Oost-Vlaanderen, Landelijke Kinderopvang en de lokale
multidisciplinaire netwerken van de Meetjeslandse huisartsenkringen is het gehuisvest in het
Gezondheidscentrum in Eeklo.
Het CLB is stichtende en “mee-trekkende” partner van het Huis van het Kind Eeklo. VCLB M gaat actief
op zoek naar samenwerking met de andere Huizen van het Kind in haar werkingsgebied.
Het CLB was trekkende partner van het Vlaanderenbrede IJH-project PICOV, dat de uitrol van IJH in de
Vlaamse CLB’s netoverstijgend ondersteunde. (www.picov.be).
Het CLB specialiseerde zich in netwerkontwikkeling door zich voor verschillende projecten te laten
ondersteunen door Pronet – Arteveldehogeschool
(http://projecten.arteveldehogeschool.be/pronet/home ). Het betreft projecten rond
Ketenontwikkeling Middelenmisbruik en Kleuterparticipatie. Meer info op
www.gezondheidscentrummeetjesland.be en klikken op Huis van het Kind.
Daarnaast participeert VCLB M actief in netwerken zoals Positieve heroriëntering (CLB en Columbus
Gent) en heeft het samen met 3 andere CLB’s een netwerk-MDT IJH-VAPH.
Vanuit deze traditie zal het CLB, het netwerkt RTJ De Tafels aanmoedigen om zich open te stellen voor
de goede praktijk van de 2 andere Oost-Vlaamse RTJ-netwerken en ervaringen te delen met andere
regio’s die daar om vragen.

Vanuit deze traditie en haar expertise in netwerkontwikkeling, heeft VCLB M de wil om het belang van de
eigen voorziening en sector te overstijgen. Cfr. haar statuten heeft het CLB immers de opdracht de
samenwerking met andere organisaties, partners en onderwijsinstellingen van schoolgaande jongeren aan
te moedigen en te bevorderen en in het algemeen alle initiatieven te nemen of te steunen die bijdragen tot
het welbevinden van jongeren.

3 Hoe kwam de projectaanvraag tot stand ?
De projectaanvraag werd geschreven door een schrijfgroep (zie volgende pagina)
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De projectaanvraag werd geschreven door een schrijfgroep:
Luc Vermeylen
Veerle Schoors/Patrick D’Oosterlinck
Hilde Baert
Christof Piron/Dirk Aelbrecht
Karel van Hyfte
Nico De Pauw
Gretl Dons

MFC Meetjesland
VCLB Deinze
Oranjehuis – Columbus Gent
RCGG Deinze-Eeklo-Gent
VCLB Meetjesland
CKG Sloeberhof
Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen

De coördinatie, redactie en communicatie gebeurde door de kernpartner i.s.m. RWOM
Sophie Goethals
Tom Walgraeve

Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland
VCLB Meetjesland

De exploratie, brainstorming en aftoetsing verliep via vele informele netwerkcontacten. Daarnaast waren er
formele bijeenkomsten met de netwerkpartners.
• 10 oktober: Netwerkstuurgroep IJH D-E-G: werkgroep IJH
• 11 oktober: Opstart Werkgroep RTJ Deinze-Meetjesland met de partners uit de regio
• 25 oktober: Bijeenkomst werkgroep RTJ Deinze-Meetjesland
• 31 oktober: Schrijfgroep start op
• 08 november: Uitwisseling met de gemandateerde voorzieningen.
• 22 november: Bijeenkomst schrijfgroep samen met Erwin Daenen, projectleiding “Een gezin-één plan”
• 24 november: Schrijfdag schrijfgroep
• 29 november: Presentatie door de schrijfgroep in het Heldenpark aan de deelnemende netwerkpartners.
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