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Collectief Jeugdhulp Noord-West-Vlaanderen

200 gezinnen – Geen Plan
Dinsdag 13 februari 2018

Aan allen die het aanbelangen,
Geachte,
Op vrijdag 9 februari 2018 bogen we ons met een ruime delegatie van partners van
het Collectief Jeugdhulp Noord- West-Vlaanderen over de negatieve beslissing en de
impact ervan van het Aansturingscomité, ontvangen op 30 januari 2018. Deze
weigering heeft een zware impact voor onze regio.
De uitbreidingsmiddelen, 1 miljoen euro per netwerk, werden gekoppeld aan een
samenwerkingsverband dat vanuit een gedeelde visie 1Gezin 1Plan krachtgericht aan
de slag wil gaan met en in gezinnen. In ons dossier hebben we fundamenteel ingezet
op dit draagvlak vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. 53 partners
ondertekenden formeel hun engagement. We vonden elkaar in de overtuiging dat het
samenwerken structureel anders en gerichter moet zijn, en de middelen flexibel
ingezet moeten worden om fundamentele veranderingen op het terrein waar te
maken.
Elke burger heeft recht op gelijk(waardig)e hulp. Over heel Vlaanderen worden met
deze uitbreiding regio’s op vandaag niet bediend. Bovendien zijn er geen garanties
dat dit in de nabije toekomst wel mogelijk
zal zijn. Dit druist in tegen het
fundamenteel gelijkheidsbeginsel.We verwachten daarom van Vlaanderen een
antwoord om ook voor deze afgewezen regio’s met hun kwetsbare doelgroepen een
vervolg te krijgen voor de dynamiek die ingezet is binnen de regionaal en intersectoraal
gecreëerde draagvlakken.
We betreuren het dat het aanvankelijke idee van streven naar provinciedekkende
samenwerkingsverbanden vanuit de bestaande netwerken niet overeind bleef bij de
advisering van het IROJ West-Vlaanderen.
Een aantal CLB’ s (Brede Instap) in onze regio hebben niet ingetekend. Los van hun
specifieke motivatie stellen we ons de vraag hoe de weigering van één partner het
engagement van alle andere partners kan fnuiken, zelfs blokkeren? We vragen aan
Vlaanderen om oplossingen te vinden voor deze actuele patstelling.
Besluitend vragen we duidelijkheid over hoe we nu verder moeten.
Wat kunnen we doen voor die 200 gezinnen. Wat met de gekende hiaten in de
zorgcontinuïteit. Wat met de groeiende druk door escalerende zorgvragen.
We vrezen op vandaag dat schotten weer gaan opgetrokken worden. Dat deuren voor
toenadering, verkenning, expertisedeling en afstemming weer gaan sluiten. Wat betekent
dit voor de aanpak van volgende oproepen?
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Deze projectoproep staat garant voor een andere manier van samenwerken binnen een
gedeeld draagvlak. Waar is het draagvlak nu voor onze regio? Welk perspectief kan dit
krijgen?
In naam van alle partners van het Collectief Jeugdhulp Noord- West-Vlaanderen,
Nele Welvaert, kernpartner van het Collectief.
Naam: Nele Welvaert
Organisatie: Regionaal Welzijnsplatform Noord- West- Vlaanderen
Handtekening

Datum: 13 februari 2018

Ik ga akkoord met de inhoud van deze open brief van Het Collectief
Jeugdhulp Noord- West- Vlaanderen van dinsdag 19 februari 2018
Naam:
Organisatie:
Handtekening

Datum:
Ondertekende engagementen versturen naar
nele.welvaert@welzijnsplatform.be of postadres
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