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Verslaggever

Jessie Thys (provincie)

Agenda
1. Goedkeuring vorig verslag
2. Opvolgpunten verslag IROJ 24/06/2014
3. Advisering aanvragen uitbreiding modules contextbegeleiding
4. Monitoring nieuw jeugdlandschap: regionale rapportage
5. Voorstel Intersectoraal Multidisciplinair Team
6. Terugkoppeling arrondissementele netwerken
7. Organogram
8. Kandidatuur Centrum ambulante begeleiding – Ter Linde
9. Varia
Algemene mededeling:
Veronique Wuyts is van werkgever veranderd en zal het IROJ niet langer voorzitter.
Om praktische redenen wordt de vergadering eenmalig voorgezeten door Koen De Vylder,
waarvoor dank. Vanaf het volgende IROJ zal de rol van voorzitter terug worden opgenomen
vanuit de provincie, meer bepaald door Wim De Weerd van de Dienst Welzijn en
Gezondheid.
1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Opvolgpunten verslag IROJ 24/06/2014
a) Antwoord op brief IAWG
Het IROJ neemt akte van het antwoord op de brief naar het IAWG.
b) Kandidatuur preventieve zorg Kind en Gezin
Kind & Gezin vindt het jammer dat ze niet mee voorzien zijn, maar wensen echter geen
voorrangspositie op de CKG’s waardoor de vertegenwoordiging behouden blijft zoals ze is.
c) Ingediend dossier IROJ Antwerpen bij managementcomité
Actiefiche 1 werd ingediend op het managementcomité van 1/9, hiervan is echter nog geen
verslag beschikbaar. De opvolging zal geagendeerd worden op het volgende IROJ
d) Zorgafstemming-en planning: brief IROJ Limburg
Deze brief was eveneens geagendeerd op het managementcomité van 1/9 waarvan het
verslag wordt afgewacht.
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3. Advisering aanvragen uitbreiding modules contextbegeleiding
Van het IROJ wordt een advies verwacht over het globale ombouwdossier en een advies
over de dossiers ter uitbreiding
Het is voor de leden van het IROJ onmogelijk om zich uit te spreken over de individuele
initiatieven, daar ze niet over een globaal overzicht van de aanwezige hulpverlening
beschikken. Hierdoor is het niet duidelijk waarmee er rekening moet of kan gehouden
worden en is een vergelijking tussen de huidige en toekomstige situatie eveneens
onmogelijk.
De aanvraagmodellen zoals ze gebruikt werden voor het indienen van de dossier lenen zich
bovendien niet tot vergelijking. Alle dossier werden op een andere manier geformuleerd, wat
een vergelijking en synthese enorm moeilijk maakt.
Het voorbereidend werk dat nodig is om de dossiers te synthetiseren en te analyseren kan
men niet verwachten van de individuele IROJ-leden.
Het VAPH heeft reeds een jarenlange traditie op het vlak van zorgplanning en
zorgafstemming waardoor het IROJ zich kan laten inspireren Binnen het VAPH wordt immers
een transparantere procedure gevolgd waarbij op voorhand binnen de sector wordt
besproken op welke vlakken zich noden situeren en waarop men wenst in te zetten. De
blinde vlekken worden dus eerst in kaart gebracht. Ook het standpunt over eventuele
versnippering van modules is op voorhand gekend, net zoals de criteria waartegen nieuwe
aanvragen worden afgewogen.
Het IROJ wil consequent zijn in het geven van advies en aangezien een geheel advies niet
mogelijk is, wil men zich ook van deeladviezen onthouden.
Daar waar initieel wel een draagvlak bleek te zijn voor de gelijke verdeling van de 30
plaatsen over de 3 arrondissementen stelt men vast dat dit bij gebrek aan informatie over de
bestaande noden, niet als advies kan gehanteerd blijven.
Het IROJ vraagt dan ook aan de overheid om de nodige instrumenten aangereikt te krijgen
om op een degelijke en deskundige manier advies te kunnen formuleren. Het IROJ wil deze
opdracht en verantwoordelijkheid ten volle opnemen en engageert zich om transparante
procedures en criteria te ontwikkelen. Een eerste stap daarbij is de beeldvorming van het
aanbod in de verschillende sectoren en het in kaart brengen van blinde vlekken ofwel op
voorzet vanuit Vlaanderen ofwel met accenten per regio. De mogelijkheid om de dienst
sociale planning van de provincie hierbij in te zetten voor het aanleveren van cijfergegevens
kan opnieuw bekeken worden. Er wordt hierbij gewezen op het belang van de rol van de
provincie en gevraagd of Vlaanderen deze zal overnemen indien de provincie deze rol niet
langer mag opnemen.
Er bestaan voor elke sector criteria voor de programmatie, maar dit zijn geen cijfers die
voortvloeien vanuit de praktijk. Er is ook nood aan cijfergegevens over het aantal jongeren
dat niet wordt toegeleid tot ondersteuning of die nergens terecht kunnen, omdat deze vaak
relevanter zijn dan de programmatiecijfers.
Er wordt benadrukt dat het feit dat het voor het IROJ op dit moment te vroeg is om een
degelijk en deskundig advies te formuleren geenszins een vertragingsmechanisme mag zijn
voor de aanvragen die werden ingediend.
Aan het managementcomité kan gevraagd worden om alle best practices uit de verschillende
sectoren naast elkaar te leggen en op zoek te gaan naar de best werkbare procedure.
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Het bepalen van de noden in een bepaalde regio moet alleszins moeten voorafgaan aan het
uitschrijven van een omzendbrief en het is al op dat moment dat men een advies zou moeten
inwinnen van het IROJ.
Er zal een brief worden opgemaakt met daarin het advies vanuit het IROJ.
4. Monitoring vernieuwde jeugdlandschap: regionale rapportage
Er moet nagedacht worden over hoe het IROJ dit wil invullen en ook de timing moet bekeken
worden.
De rapportage zou op 30/3/2015 op het managementcomité moeten voorliggen.
Om praktische redenen wordt afgesproken dat de rapportage ten laatste op 19/12/2014 aan
Dominick wordt bezorgd, zodat ze kunnen samengevoegd worden tot een Antwerps
exemplaar.
Er worden vragen gesteld bij de haalbaarheid om de ingevulde documenten van de
jeugdhulpaanbieders en de cliëntverwijzers samen te voegen binnen dit tijdspad.
 Om dit goed te laten verlopen zal dit individueel goed moeten worden voorbereid,
zodat het op de netwerkstuurgroepen kan samengelegd worden.
Het invullen door de cliëntvertegenwoordigers is binnen deze timing echter niet mogelijk, het
document is hier immers niet op afgestemd.
 Deze bedenking kan hierin dan worden meegegeven, net zoals eventuele andere
ervaringen.
Ivm crisishulp vreest men dat het VAPH altijd in de minderheid is wat betreft cliënten die via
crisis binnen komen. Hoewel het regionaal misschien over een beperkt aantal cases gaat, is
het wel een fundamenteel gegeven binnen de sector en vreest men dat dit zal verloren gaan.
 Eind november is er een extra afstemmingsoverleg gepland tussen de
crisishulpaanbieders. Jan De Ridder zal daarbij aanwezig zijn en meldt dat er 2 extra
plaatsen voor crisisopvang worden toegekend binnen het VAPH.
5. Voorstel intersectoraal Multidisciplinair Team
De vraag wordt gesteld wat precies het doel en de meerwaarde is van een intersectoraal
MDT, aangezien er al heel wat MDT’s bestaan.
 Dit is een voorstel dat ontstaan is vanuit een bezorgdheid van de Stad Antwerpen.
Zij zijn in heel wat jeugdhulpinitiatieven ook initiatiefnemer en willen daarvoor een
intersectoraal MDT opstarten dat de krachten van de verschillende sectoren bundelt.
Het gaat dus om een nieuw en extra MDT dat niet bedoeld is als vervanging van
bestaande MDT’s, maar dat kadert in de oproep voor de erkenning van nieuwe
MDT’s. Het gaat in dit voorstel om een samenwerkingsverband waardoor men bij
toetreding niet meer als zelfstandig MDT kan functioneren en geen andere
samenwerkingsverbanden meer kan aangaan. De eigen erkenning vervalt echter
niet, maar komt on hold te staan, zodat nog enkel de dossiers binnen het
samenwerkingsverband kunnen ingezien worden.
Om als IROJ hierover te kunnen adviseren zouden eerst de consequenties ivm de
erkenning, de kwaliteitseisen enz. moeten duidelijk zijn en zou ook eerst de volledige
tekening moeten gemaakt worden.
 Vanuit het VAPH dringt men er wel op aan dat de CLB’s ondertussen hun rol als
contactpersoon-aanmelder blijven opnemen.
 De kwaliteitseisen voor de MDT’s liggen nog niet vast, er is meer tijd nodig om alle
criteria te bepalen.
 Ondertussen worden feedbacklussen georganiseerd naar alle sectoren. Zo worden
de verschillende sectoren geïnformeerd over de typemodules. Hierbij wordt gewezen
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op het feit dat kennis over de typemodules alleen niet volstaat, ook de vertaling nara
het concrete aanbod moet gekend zijn want dit kan verschillen per sector.
6. Terugkoppeling arrondissementele netwerken
Hoe gaan we dit organiseren ?
 De verslagen van zowel de arrondissementele netwerkstuurgroepen als van de
netwerkstuurgroep crisis zullen aan de leden van het IROJ bezorgd worden.
In de netwerkstuurgroep Kempen wordt nagedacht over een algemeen intersectoraal
onthaal.
Dit staat ook op de agenda in Antwerpen.
Aan de 3 netwerken wordt gevraagd of het de bedoeling is dat de indicatiesteller en
jeugdhulpregisseur blijven deelnemen aan elke netwerkstuurgroep of dat zij bv. deelnemen
afhankelijk van de agenda.
 Er wordt voorgesteld om een van hen nog een half jaar structureel te laten
deelnemen.
De netwerkstuurgroepen stellen nog steeds vraag naar en verduidelijking van hun
opdrachten, hun rol enz.
 Het sjabloon is alvast de eerste concretisering van het luik monitoring.
 De opdrachten blijven nog beperkt omdat het IROJ zelf nog aan het opstarten is.
Er wordt voor gepleit om alle overlegorganen hun eigen dynamieken te laten ontwikkelen
Vanuit het netwerk crisis is gevraagde om het thema “crisis” op de agenda van het IROJ te
zetten.
 Er wordt gewerkt aan een nota voor minister Vandeurzen.
De netwerkstuurgroep crisis heeft ervoor gekozen om dit provinciaal te behouden ifv
afstemming, efficiëntie enz., maar de crisispartners kunnen altijd regionaal samenkomen
indien nodig.
7. Organogram
Het organogram werd bezorgd in bijlage bij de uitnodiging.
8. Kandidatuur Centrum ambulante begeleiding – Ter Linde
Deze voorziening behoort niet tot een van de 6 sectoren, maar komt waarschijnlijk onder het
agentschap zorg en gezondheid terecht.
Ofwel moet er dan één vertegenwoordiger van het VAPH vervangen worden door iemand
van de revalidatiecentra ofwel hebben de centra ambulante begeleiding geen
vertegenwoordiging in het IROJ.
 Het voorstel is om het centrum voor Ambulante Revalidatie uit te nodigen om deel uit
te maken van het strategisch overleg minderjarigen, zodat ze van daaruit kans
hebben om verkozen te worden om het VAPH te vertegenwoordigen in het IROJ
9. Varia
a) Aankondiging staten-generaal DOP provincie Antwerpen
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Op 1/12 wordt een dag georganiseerd waarop de 2 DOP’s van Antwerpen hun
werking voorstellen met in de voormiddag getuigenissen van mensen die een
DOP-traject gelopen hebben. In de namiddag is er mogelijkheid voor feedback.
Alle sectoren zullen hierop uitgenodigd worden.
b) POPANT
Er is ongerustheid over de voortzetting van de middelen voor POPANT en er
wordt nu gezocht naar manier om hun werking te kunnen continueren. Hiervoor
zal eerst naar jongerenwelzijn zelf gekeken worden. Aan het IROJ wordt
gevraagd om dit mee te ondersteunen, wat ook zal gebeuren.
Ilse De Groof laat weten dat zij ondertussen een andere job gevonden heeft en
dat zij hiermee stopt aan het einde van het jaar.
c) IRPC
Er wordt gevraagd om de samenstelling van de Intersectorale Regionale
Prioriteiten Commissie en de manier waarop dit gebeurt te agenderen voor
volgend IROJ.
o De Intersectorale Regionale Prioriteiten Commissie bestaat nu uit het
Regionale Prioriteiten Commissie, aangevuld met 2 extra leden (Ingrid Van
Eetveld en Jan De Ridder). Het mandaat van de Regionale Prioriteiten
Commissie loopt af eind dit jaar, dus zal er vanaf januari 2015 een nieuwe
Intersectorale Regionale Prioriteiten Commissie van start gaan.
o In eerste instantie is gevraagd wie van de huidige Intersectorale Regionale
Prioriteiten Commissie of Regionale Prioriteiten Commissie dit verder wil
opnemen en daarop is een kandidatuur van de vertegenwoordigers van de
gebruikers gekomen.
o Er zal nu een ruimere oproep gebeuren waarbij ook mensen uit andere
sectoren zich kandidaat kunnen stellen.
o Een nota over de werking en samenstelling van de Intersectorale Regionale
Prioriteiten Commissie, alsook de oproep voor kandidaten, zal nog worden
bezorgd in voorbereiding van het volgende IROJ
d) Samenwerking parket – brede instap.
Er is een vraag om de samenwerking tussen het parket en de brede instap in
kaart te brengen. Hier zouden momenteel geen afspraken rond zijn. Hoe moet er
dan gehandeld worden wanneer vanuit het parket informatie wordt opgevraagd bij
het CLB ? Hoe zit het dan met het beroepsgeheim ? Wettelijk gezien mag deze
informatie immers niet doorgegeven worden.
o Indien hier problemen rond bestaan, kan dit meegegeven worden in de
rapportage die gemaakt wordt (tegen 19/12).
e) Flyer “vertrouwenspersoon”:
hoe deze best tot bij de diensten laten komen ?
o Momenteel is de flyer verkrijgbaar bij de kinderrechtenwinkel tegen de
prijs van de verzendkosten of op te halen bij Dominick.
o De flyer kan eventueel ook via de netwerkstuurgroepen verdeeld worden.
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f)

Er wordt gevraagd om een eenduidige communicatie te voeren over de
verschillende stappen in de processen binnen de toegangspoort. Verwijzers
krijgen blijkbaar wel eens andere informatie dan voorzieningen wat erg
verwarrend is. Ook de administratieve last blijft maar stijgen.
o Om dit te ondervangen wordt een structurele betrokkenheid voorzien van
de voorzieningen in het managementcomité .

Volgende IROJ:



9 december 2014 om 9.30u

20 januari 2015 om 9.30u: OPGELET GEWIJZIGDE LOCATIE !
Aangezien het vertrouwde vergaderlokaal op de 4e verdieping niet
beschikbaar is, gaat de vergadering door in ZAAL 11 op de 2e verdieping.
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AFSPRAKENROOSTER
Afspraak

Wie

Tegen

Status

Opmerking

Brief met advisering aanvragen uitbreiding
modules contextbegeleiding vanuit het IROJ

Wim De
Weerd

24/10/2014

voltooid

De brief werd bezorgd aan David Debrouwere,
aan de indieners van de dossiers, en aan de
leden van het IROJ

Brief met steun aan POPANT

Wim De
Weerd

24/10/2014

Voltooid

De brief werd per mail bezorgd aan David
Debrouwere en Stefaan Van Mulders,
(jongerenwelzijn), en Peter Casteur (kabinet Jo
Vandeurzen), en aan de leden van het IROJ.

De verslagen van de arrondissementele
netwerkstuurgroepen en de netwerkstuurgroep
crisis worden bezorgd

Wim De
Weerd

09/12/2014

Een nota over de werking en samenstelling van
de Intersectorale Regionale Prioriteiten
Commissie en de oproep voor kandidaten zal
bezorgd worden.

Wim De
Weerd

09/12/2014

regionale rapportage: bespreking in
netwerkstuurgroepen eind november, dan
bespreking in IROJ op 9/12/2014.

Voorzitters
19/12/2014
netwerkstuur
groepen

De verslagen worden als bijlage bezorgd bij de
uitnodiging voor volgend IROJ op 9/12

Voltooid

De nota wordt aangeleverd door Jan De Ridder
en door de voorzitter van het IROJ bezorgd
voor volgende vergadering op 9/12.

Te bezorgen aan Dominick Vosters tegen
19/12.
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