IROJ - 19 maart 2014
Aanwezigen
Xenia Langen (Minderjarigen)
Ilse De Groof (Ouders)
Bart Geens (CAW)
Koen Devylder (CAW)
Peter De Hond (CLB)
Philippe Guttig (CLB)
Frank Van den Broeck (CKG)
Jo Frans (CKG)
Dirk Kaethoven (CGG)
Luc Bouteligier (CGG)

Chantal Van Overpelt (VAPH)
Nicole Knops (VAPH)
Jan Bots (AJW)
Walter De Proost (AJW)
Jan De Ridder (ITP)
Marianne Mariën (OCJ- SDJ)
Stef Antoni (Gemandateerde voorziening)
Philippe Van daele (Jeugdmagistratuur)
Dominick Vosters (Vlaamse Gemeenschap) – wnd
voorzitter
Veronique Wuyts (provincie) - wnd verslaggever

Agenda:
1. Kennismaking, inleiding en planning IROJ
2. Huishoudelijk reglement (HR)
3. Samenstelling van het IROJ
4. Voorzitterschap van het IROJ
5. Feedback uit het projectteam Antwerpen
6. Organogram van het IROJ

1. Kennismaking, inleiding en planning IROJ
1.1 Opdrachten van het IROJ: zie kader actieplan in bijlage 1.
Er zijn twee actiefiches die in 2014 moeten gerealiseerd worden. Dit is een minimumkader dat
Vlaanderen oplegt. Het IROJ kan zelf beslissen om zaken toe te voegen en eigen accenten te leggen.
1.1.1 Actiefiche 1

Er zijn tot op heden nog geen vertegenwoordigers doorgegeven van mensen in armoede en personen met handicap en vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie. Vanuit Vlaanderen is er contact opgenomen met de koepels, maar er is nog geen akkoord bereikt.
Opmerkingen:
- Het is voor de cliëntvertegenwoordigers niet zo evident om deel te nemen aan het IROJ. We
moeten goed nadenken hoe we de stem van de gebruiken laten doorklinken, op het IROJ en op
andere momenten.
- Het departement stelt 3 medewerkers vrij om de cliëntvertegenwoordigers te ondersteunen.
- Er moet duidelijkheid komen over wat we juist gaan doen in het IROJ en waar wij ons als leden
toe verbinden. Ook voor de sectoren die niet vervat zitten in het decreet is dit niet helemaal duidelijk.
1.1.2 Actiefiche 2:

Er wordt vanuit Vlaanderen vooral de focus gelegd op de monitorring van de nieuwe zaken: de integrale toegangspoort (ITP), de gemandateerde voorzieningen (GV) en bemiddeling. Het IROJ moet
tegen het einde van het jaar komen tot een goede rapportage.
Projectteam
Het projectteam is een tijdelijk orgaan tot eind juni. Daarna wordt de werking geïntegreerd in het
IROJ. Tot maart werd vooral gefocust op communicatie. Nu gaat het meer over de knelpunten
die worden ervaren en het zoeken naar oplossingen.
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-

-

Het projectteam is samengesteld uit: Ingrid Van Eetvelt (Jongerenwelzijn), Jan De Ridder (ITP),
Dominick Vosters (Departement WVG), Inge Van Duyse en Hanna Steenwegen (VAPH), Shari
De Potter (CLB) en Stef Antoni (GV).
De CLB’s zijn betrokken omdat zij de grootste aanmelders van de ITP zijn. In Oost-Vlaanderen
was deelname van het CLB voorzien in het projectteam en dit model is overgenomen in de andere regio’s. Als er nood is aan afstemming met andere sectoren, wordt dit vanuit het projectteam ook opgenomen.
Voor meer info: marianne.marien@jongerenwelzijn.be of 0479 68 08 27.

Indicatoren
Het IROJ stelt nog een aantal bijkomende indicatoren voor:
- Aantal en soort aanvragen VIST-dossiers (versnelde indicatiestelling en toewijzing)
- Tijdsinvestering aanmelders
- Doorlooptijden: van aanmelding tot effectieve opstart hulpverlening
- Standpunt van de cliënten: zijn de wachttijden korter, werden ze goed geholpen,….
Het bepalen van indicatoren hangt ook samen met wat technisch mogelijk is om aan te leveren.
De ITP gebruikt momenteel een summiere registratie. De bedoeling is om dit via INSISTO (informaticasysteem van de ITP) te doen, maar dit kan pas ten vroegste tegen het eind van het
jaar. Vlaanderen moet zo vlug mogelijk duidelijkheid geven over de mogelijkheden van de technische aspecten van de registratiesystemen.
Bevoegdheid IROJ
Er moet eerst nog verder verduidelijkt worden wat juist de opdrachten en bevoegdheden zijn
van het IROJ. Anders kunnen er geen uitspraken worden gedaan over de doelstellingen van actiefiche 2.
Er is geen terugkoppeling voorzien tussen de voorzitters van de IROJ’s. Elk IROJ moet apart
rapporteren.
Contactpersoon per doelstelling
Per doelstelling zal een contactpersoon worden aangeduid. Voor bemiddeling is dit het departement IJH en de provincie. Voor de ITP is dit Jan De Ridder zijn. Wat betreft de gemandateerde voorzieningen hebben de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) en het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) een apart registratiesysteem. Beide organisaties zullen eigen
gegevens aanleveren vanuit hun registratiesysteem. Contactpersonen hier zijn Stef Anthoni en
Ingrid Van Eetvelt.
Het secretariaat van de ITP gaat een digitaal adressenbestand opmaken waarnaar ze gerichte
communicatie kunnen voeren. Ze hebben hiervoor gegevens nodig van de sectoren. Gelieve
deze contactgegevens door te geven aan Jef Dillen: jef.dillen@jongerenwelzijn.be
Vragen, problemen, signalen
De aanmeldingen gebeuren voor 1 kind. Moeten de andere kinderen uit het gezin eerst langs de
brede instap passeren om hulpverlening te kunnen opstarten?
Er is bestaat het risico dat de modules verkeerd gebruikt zullen worden. De korte modules kunnen gebruikt worden als ingang bij de ITP.
Als er moet gewisseld worden van werkvorm of een werkvorm moet worden gedeactiveerd, ligt
de verantwoordelijkheid bij de jongere. De jongere moet bijvoorbeeld zelf een aanmelder zoeken. Hierdoor gaan zij vaak akkoord met de beslissing van de voorziening, zonder dat ze zelf
inbreng hebben.
Er zijn momenteel 60 aanvragen gebeurd bij de ITP, vooral vanuit Jongerenwelzijn. Vanuit de
voorzieningen is het logisch dat er nog niet veel aanmeldingen zijn geweest, omdat ICTtechnisch nog niet alles in orde is. Als oplossing kan er gewerkt worden met plan B: er kan een
word-document van het A-formulier worden ingevuld. Meer info hierover staat op het Vlaams loket Jeugdhulp: http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/vlaams-loket-jeugdhulp/
Er worden vragen gesteld bij de juridische complicaties van de contactpersoon-aanmelder, bijvoorbeeld in situaties van verontrusting.
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Afspraken
De actiefiche worden verder aangevuld met de gegeven opmerkingen (Dominick Vosters).
Er wordt nagegaan wat de technische mogelijkheden zijn van de registratiesystemen (Dominick
Vosters).
De juridische implicaties van de contactpersoon-aanmelder worden nagegaan (Dominick Vosters).
De opdrachten en bevoegdheden van het IROJ worden verduidelijkt (Dominick Vosters).
Contactgegevens van de sectoren worden doorgestuurd naar Jef Dillen zodat een bestand kan
worden aangemaakt voor communicatie (elk lid van het IROJ): jef.dillen@jongerenwelzijn.be
1.2
-

Planning IROJ: beslissing over vergaderfrequentie, data en locatie
Er wordt besloten om in het opstartjaar voor de zomer maandelijks samen te komen en na de
zomer nog minimum 2 keer:
- 23/4 van 9.30 – 12u: Zaal 11- verdieping 2, Boomgaardstraat 22 in Antwerpen
- 28/5 van 9.30 – 12u: Grote vergaderzaal – verdieping 4, Boomgaardstraat 22 in Antwerpen
- 24/6: van 09u30 – 12u: Grote vergaderzaal – eerste verdieping, Frankrijklei 38 in Antwerpen
- De data na de zomer worden later bepaald.

2. Huishoudelijk reglement (HR)
Zie bijlage 2.
Cliëntvertegenwoordigers
De cliëntvertegenwoordigers kunnen in tandem naar het IROJ komen, al telt dit maar als 1 stem
per lid van het IROJ.
Voorzitter
Een gedeeld voorzitterschap is niet evident omwille van het ministerieel besluit. We zijn dus
eigenlijk op zoek naar 1 voorzitter.
De plaatsvervanger van de voorzitter kan een aangestelde ondervoorzitter zijn, of de oudste
aanwezige. Er moet eerst gekeken worden wie de voorzitter wordt, voor er naar de plaatsvervanger kan worden gekeken.
Er wordt gewezen op de driehoek: voorzitter, Vlaanderen en provincie om het IROJ voor te bereiden.
Intersectorale Administratieve Werkgroep (IAWG)
De leidende ambtenaren van de sectoren zijn hierin vertegenwoordigd. Er wordt een parallel
circuit gecreëerd met het IROJ zonder dat ze een link hebben met elkaar. De adviezen van het
IAWG moeten onder andere zichtbaar worden gemaakt. Er wordt voorgesteld om de verslagen
van het IAWG door te sturen naar het IROJ. Op deze manier kan er gewerkt worden aan wisselwerking tussen beide organen en aan een transparantere communicatie.
Geldig vergaderen
Er wordt afgesproken dat wanneer er niet genoeg aanwezigen zijn, de vergadering niet kan
doorgaan. De volgende vergadering zal dan sowieso geldig zijn, ondanks het aantal aanwezigen.
Secretariaat
De secretariaatsfunctie hangt onder meer af van de keuze van de voorzitter en wordt volgend
IROJ terug besproken.
Mandaat IROJ
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-

Er moet eerst worden bepaald wat we met het IROJ gaan doen. Dan pas kunnen we de structuur, en dus het HR, bepalen.
In het HR moet staan dat het mogelijk is om het reglement aan te passen.
Het actieplan en de keuzes van de actiefiches wordt gestuurd vanuit Vlaanderen. Het IROJ
moet niet alleen de actieplannen van Vlaanderen uitvoeren, maar moet deze ook kunnen aansturen en eigen prioriteiten kunnen bepalen. Dit moet ook duidelijk in het HR komen te staan. Er
is duidelijkheid nodig over de opdrachten en het mandaat van het IROJ.

Vergoeding en presentiegelden
Deze regel moet geschrapt worden, want hier hebben we geen impact op.
Afspraken
De bevoegdheid en mandaat van het IROJ wordt nagaan (Dominick Vosters).
Er wordt nagevraagd of de verslagen van het IAWG bezorgd kunnen worden aan het IROJ
(Dominick Vosters).
Het HR wordt herschreven rekening houdend met de gegeven opmerkingen (Dominick Vosters).

3. Samenstelling van het IROJ
-

Minimale samenstelling: zie bijlage 3
Eventuele uitbreiding te bepalen door het IROJ
Kind en Gezin (Linda Stijnen, afdelingshoofd Kind & Gezin provincie Antwerpen) heeft een
vraag gesteld om toe te treden in het IROJ vanuit de preventieve zorg binnen de brede instap.
De bespreking van deze kandidatuur wordt wegens tijdsgebrek verschoven naar volgend IROJ.

4. Voorzitterschap van het IROJ
-

-

De provincie is, zoals reeds aangegeven op het overdrachtsmoment van de regionale stuurgroep, kandidaat-voorzitter. Ze willen deze rol waarnemen vanuit hun decretale opdracht van
netwerkvorming en vanuit hun neutrale positie.
Er is gevraagd om het voorzitterschap te bespreken binnen de eigen sectorale achterban. Dit is
eigenlijk niet correct, omdat het net gaat over het intersectorale.
Het voorstel wordt gedaan om samen met de vertegenwoordigers van de sectoren te bespreken
wie zij als voorzitter naar voren willen schuiven.

Afspraken
Koen De Vylder neemt het initiatief om de sectoren samen te brengen om het voorzitterschap op te
bespreken. Dit wordt hernomen op de volgende vergadering.

5. Feedback uit het projectteam Antwerpen
Reeds besproken in punt 1.1.2 actiefiche 2

6. Organogram van het IROJ
-

-

Het IROJ wil de bestaande NSG bekrachtigen en hen een duidelijk mandaat geven. Het verslag
van elke NSG zal ter kennisgeving aan het IROJ worden bezorgd.
De provincie heeft de vraag gekregen om ondersteuning te bieden aan de NSG Kempen en
Mechelen. De provincie wil hierop ingaan, maar dit hangt samen met het debat over het voorzitterschap.
Dit agendapunt wordt op het volgende IROJ verder opgenomen.
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