Projectfiche “RTJ De Tafels”
HOE WORDT ER GECONNECTEERD MET LOKALE EN REGIONALE
SAMENWERKINSVERBANDEN EN NETWERKEN ?
1 Bouwen op wat bestaat in regio Deinze en regio Meetjesland
RTJ De Tafels vertrekt vanuit de bestaande samenwerkingsverbanden in beide regio's. Die brachten de voorbije
jaren al heel wat hulpverleners samen en verwelkomden sedert hun ontstaan ook telkens nieuwe partners. We
merken dat beide regio’s naast de traditionele IJH-partners een grote traditie hebben om actoren uit de
belendende sectoren van IJH te betrekken.
Net dit is de kracht van ‘De Tafels’ ; het samenwerken van hulpverleners is geen ‘nieuw’ gegeven, maar de
voortzetting van bestaande good-practices. Er is in beide regio’s een breed gedragen “samenwerkings- en
overleg cultuur” gegroeid.
Aangezien de trekkende partners van De Tafels allemaal lid zijn van bestaande samenwerkingsverbanden (zie
hieronder) rond specifieke thema’s, zorgen zij automatisch voor de connectie tussen beiden. Zij vormen de link
tussen De Tafels en de nog niet betrokken partners uit deze bestaande samenwerkingsverbanden. Dit heeft tot
gevolg dat de visie (beschreven in punt 8) van De Tafels steeds verder wordt uitgedragen.
Alle hulpverlenende partners in de brede regio Deinze-Meetjesland leren dankzij De Tafels elkaars werking beter
kennen en er ontstaat (ook nu al) een kruisbestuiving tussen hen. Het intens overleg tussen hulpverleners uit de
regio Deinze en de regio Meetjesland de voorbije twee maanden, zorgde er bv. al voor dat MFC Wagenschot (i.c.
hulpaanbod De Tijdstap) en OBC De Waai (i.c. hulpaanbod De Stormkering) op een intensievere manier zullen
samenwerken en ervaringen zullen uitwisselen met elkaar.
De hulpvragen dagen ons gezamenlijk uit, vooral wanneer geen gepast hulpaanbod beschikbaar is. In het samen
zoeken naar de antwoorden op hulpvragen worden de ‘mazen in het net gedicht’. Dit is een belangrijk aspect
van ons lerend netwerk.

2 Welke samenwerkingsverbanden en netwerken worden
geconnecteerd ?
2.1 De good-practice netwerken IJH en Huizen van het Kind
•
•
•

Netwerkoverleg RTJ Meetjesland (zie punt 8)
Werkgroep Tijdstap (zie punt 8)
Overlegplatform Huizen van het kind in regio Meetjesland (zie punt 7)
In regio Deinze werken er netwerken rond de Huizen van het Kind in Deinze, De Pinte, Nazaret en Zulte.
Daarnaast is er een traditie van een tiental jaar opvoedingspunten. (zie punt7)

2.2 Ander inspirerend netwerkoverleg
•

•

•

C+ overleg (Deinze) (VCLB Deinze, CLB-GO Deinze-Eeklo, CAR Ter Kouter, RCGG Deinze, CAW OostVlaanderen, AZ Sint Vincentius)
DOEL : doorverwijspraktijk en samenwerking verder optimaliseren
Overlegplatform Welzijn & Preventie (Deinze) (alle relevante partners die jeugdhulp aanbieden in Deinze
en omgeving zijn hierop aanwezig, samen met het lokaal bestuur en het OCMW van Deinze)
DOEL: Uitwisseling van good-practices, afstemming van de werking, opstarten/nemen van allerhande
initiatieven zoals de opvoedingspunten (zie punt 7), het zorgpad suïcide, Boterhammen in Brieljant,
ontmoetingsmoment met privé-therapeuten, samenwerking met de voedselbank, …
Zorgpad suïcide (AZ St-Vincentius Deinze, CAW Oost-Vlaanderen, VCLB Deinze, CLB-GO Deinze-Eeklo,
RCGG Deinze-Eeklo-Gent, Politiezone Deinze-Zulte, Crisisteam De Schelp, Suïcidepreventiewerking CGG
regio Gent-Eeklo-Deinze, Logo Gezond+ en huisartsen)
DOEL : ontwerpen en implementeren van een zorgpad waardoor alle kinderen en jongeren met een
dreigende suïcide worden opgevangen in een breed netwerk en alle betrokken hulpverleners weten wat
hun taak is en hoe ze kunnen samenwerken met elkaar
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•

•

•

•

Binnen regio Meetjesland wordt het Zorgpad Suïcide dat al bestond voor meerderjarigen, nu – vanuit de
good-practice in Deinze - ook vertaald naar minderjarigen.
Jeugd en school (lokaal bestuur Deinze, alle secundaire scholen van Deinze, VCLB Deinze, CLB-GO DeinzeEeklo , politiezone Deinze-Zulte, MFC Wagenschot, OCMW, Drugpunt en Opvoedingspunt)
DOEL : actief overleg waar wordt gezocht naar betere samenwerking tussen de partners rond aandacht
voor talent als motivator van leerlingen en samenwerking met politie in zorg voor leerlingen
Lokaal overleg Drugs van Deinze, De Pinte, Zulte en Nazareth, Lokaal overleg middelengebruik van
Aalter-Knesselare, Lokaal overleg Preventie van Maldegem (Drugpunten, Jeugddiensten, scholen uit de
regio, OCMW’s, seniorenraad, sportverenigingen, CLB’s, kinderopvang, enz…) . In het Lokaal Drugoverleg
Meetjesland centrum (Eeklo, Kaprijke, Sint-Laureins) werd er via de Huis van het Kind-werking met de
lokale actoren, CCG Eclips en De Sleutel een ‘Ketenzorg Middelenmisbruik’ ontwikkeld. Drugpunt
Assenede-Evergem sloot met deze Ketenzorg een samenwerkingsakkoord af.
DOEL: alle betrokken actoren denken samen na hoe ze preventief en curatief in hun regio kunnen
samenwerken om problemen met middelengebruik en verslavingen aan te pakken.
Regionale werkgroepen Hoogconflictueuze echtscheidingen
DOEL : Ontwikkelen bundels ter ondersteuning van scholen, kinderopvang en hulpverleners (‘Een kind
van gescheiden ouders inschrijven op school/in de kinderopvang: zo doe je dat’ + ‘Eerste hulp bij
scheiding voor hulpverleners’ )
In regio Deinze werden de scholen en het CLB actief betrokken in de ontwikkelingsfase van de bundel
‘Een kind van gescheiden ouders inschrijven : zo doe je dat’.
In regio Meetjesland organiseerde RWO Meetjesland de ruim bijgewoonde opleiding hierover voor
school en hulpverlening. In opvolging ontwikkelde De Schatkamer (Huis van het Kind), samen met Lily De
Clercq (CAW Oost-Vlaanderen) een intersectorale expertisekoffer “Scheiding en co-ouderschap”. Deze
bevat alle praktische middelen en gebruiksmateriaal (voor kinderen, jongeren, ouders, leraren,
hulpverleners en beleid). Het gebruik van deze koffer vergroot de kans dat de deelnemers van het
project hun opgedane kennis ook in de praktijk implementeren.
Arrondissementele Raad voor Kindermishandeling (Parket, politiediensten, Jeugdrechter, sociale dienst
JRB, OCJ, VK, Justitiehuis, CLB’s, praktijkoverleg crisisjeugdhulp Gent, RCGG, CGG Eclips, CAW OostVlaanderen, huisartsenverenigingen, provincie Oost-Vlaanderen, lokaal bestuur Gent)
DOEL : Afstemmen en overleggen met als doel beter samenwerken te werken bij situaties van
kindermishandeling.
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