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Agenda
1) Opvolging en goedkeuring verslag 26/05/2015
Punt 4 op de agenda was vorige keer verdaagd (“vorming: hoe pakken we vragen naar
vorming aan?” ), maar wordt nu niet hernomen en zal eventueel opnieuw geagendeerd
worden op een volgend IROJ.
Het verslag wordt goedgekeurd.
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2) Stavaza werkgroep verontrusting
De uitnodiging voor deze werkgroep werd verstuurd en o.a. CLB, OCJ, crisismeldpunt,
parket, politie, CGG, VK, pleegzorg, provincie hebben zich hiervoor aangemeld.
Momenteel loopt een doodle om 2 gemeenschappelijke momenten te vinden in de zomer.
Centraal staat het concretiseren van de actiefiche rond verontrusting: competenties
verhogen (vorming en opleiding), het uitklaren van onderlinge posities van betrokken
partners en afstemming.
Het is de bedoeling dat de werkgroep een voorstel uitwerkt voor het IROJ van
september, wat dan verder kan geconcretiseerd worden in oktober en november, zodanig
dat het budget van 10.000€ dit kalenderjaar kan vastgelegd worden.
Eventuele ideeën mogen aan Dominick bezorgd worden, dit geldt ook voor wie niet aan
de werkgroep deelneemt.
Opmerking: eerder werd alvast het voorstel gedaan die middelen te laten toekomen aan
het vertrouwenscentrum omdat ze een centrale rol hebben inzake verontrusting en dit
ook intersectoraal opnemen, bovendien geven zij ook opleiding. Om pragmatische
redenen zou men het VK het penhouderschap kunnen geven.
3) Advisering
a) Stavaza werkgroep advisering: voorstel vanuit werkgroep m.b.t. strategie
advisering.
Ter info: wie niet kon deelnemen maar een volgende keer wenst aan te sluiten kan dit
laten weten aan Wim De Weerd. Een volgende bijeenkomst is gepland op 1/9 van 13.30u
tot 15.30u in de kleine vergaderzaal op het 4de verdiep. Het verslag van vorige keer
wordt bezorgd aan wie nog wenst aan te sluiten.
De werkgroep stelt voor om voorlopig (zolang het IROJ onvoldoende instrumenten heeft
om kwaliteitsvolle adviezen te geven) enkel solidariteitsadviezen te geven, of eventueel
helemaal geen advies te geven.
Het niet geven van advies is minder evident omdat vb vanuit het VAPH dan geen
middelen worden vrijgegeven waardoor alles blokkeert.
Andere IROJ’s hebben zich er bovendien op georganiseerd om wel te adviseren wat soms
ook blijkt te lukken. De meerwaarde van zo’n advies vanuit het IROJ is echter niet
duidelijk.
Er gaan stemmen op om ook een poging tot advisering te doen. Eventuele ontbrekende
elementen kunnen dan meegenomen worden in het advies. Op die manier zal het een
genuanceerd advies zijn rekening houdend met de beperkingen waarop het IROJ stuit.
In Antwerpen is er helemaal geen afstemming tussen de sectoren wat in andere regio’s
wel meer het geval is en advisering mee mogelijk maakt. Ook dit gegeven kan worden
meegenomen in het advies als het een probleem blijkt.
Vanuit de administraties zijn zeker al een aantal stappen gezet om tot meer uniformiteit
te komen bij de aanvragen.
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Het team Planning van de Provincie kan betrokken worden bij het maken van een
omgevingsanalyse. Het kan interessant zijn om de netwerkstuurgroepen te betrekken bij
het in kaart brengen van noden en behoeften, omdat zij dichter bij de praktijk staan. De
werkgroep advisering stelt voor om de netwerkstuurgroepen te betrekken bij het in kaart
brengen van noden en behoeften, eerder dan bij het verstrekken van een advies.
Er moet verder gezocht worden naar een manier om met het IROJ ervoor te zorgen dat
de uitbreidingsdossiers intersectoraal opengebroken worden. Om praktische redenen
vertrekt het voorbereidende werk best vanuit de sector zelf. De intersectorale
afstemming kan daarop volgen.
Conclusie: Er wordt voor gekozen om toch meer dan louter solidariteitsadviezen te
geven. Wat een advies dan wel kan inhouden, moet nog verder besproken worden.
Voorstel naar de werkgroep toe:




Los van concrete dossiers, kan een advies geformuleerd worden over de noden die
er zijn. Om deze noden in kaart te brengen, en om een omgevingsanalyse te
maken, kan beroep gedaan worden op het team Planning en op de
netwerkstuurgroepen.
Als er een oproep verschijnt, komt er liefst eerst een intersectoraal debat om
eventuele bedenkingen terug te spelen naar overheid en te komen tot een
voorstel vanuit het IROJ over wie best initiatief kan nemen en wat verwacht
wordt. Op die manier geeft het IROJ op voorhand aan hoe ze dossiers zal
bekijken. Het adviseren van individuele dossiers blijft moeilijk, wel kan advies
gegeven worden over een aantal elementen in het dossier, voor zover zinvol en
efficiënt. Daarbij is het van belang dat er voldoende tijd wordt gegeven om dit ten
gronde op voorhand te kunnen doen. De timing van de overheid is daartoe vaak
te kort.

De werkgroep bespreekt dit verder op 1/09.
b) Dossiers crisishulp aan huis
Er zijn 4 aanvragen (Elegast, Emmaüs, OLO, Wingerdbloei). De uitbreiding van crisishulp
aan huis wordt positief onthaald, dit enkel afgaand op de beperkte gegevens waarover
het IROJ nu beschikt. In het advies kan worden meegegeven dat er meer tijd nodig is om
dit op voorhand intersectoraal te kunnen bekijken. In de toekomst kan de werkgroep
advisering hierin een rol spelen. De vraag vanuit de overheid zou op een andere manier
moeten geformuleerd worden, zodat het aan het IROJ is om te bekijken hoe (voor welke
noden) de beschikbare middelen best kunnen ingezet worden en aan welke criteria
kandidaturen moeten voldoen.
Noot: Wingerdbloei heeft zijn aanvraag na de vergadering ingetrokken.
c) VAPH nieuwbouwprojecten voor minderjarigen die vastgelegd werden in
het VIPA-bufferplan 2009-2010.

In het zorgplan 2011-2014 van het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (ROG) werd de opstart van
enkele VIPA projecten “gespecialiseerde zorg GES en MED” in 2010 geadviseerd aan het VAPH. Door
het veranderde zorglandschap moet het kader echter vertaald worden naar de huidige
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realiteit. Er wordt dus een advisering gevraagd voor de opstart van VIPA projecten die in de

tweede helft van 2015 of eerste helft 2016 kunnen opstarten.
Concreet gaat het over 2 voorzieningen die in 2009-2010 al een principieel akkoord
kregen om met VIPA middelen een nieuwbouw te zetten om jongeren op te vangen met
een bijzondere problematiek (GES C of MED C).



MPI Oosterlo

De oorspronkelijke aanvraag van MPI Oosterlo binnen het uitbreidingsbeleid 2009-2010 betrof 10
plaatsen voor minderjarigen, allemaal binnen de GES-populatie. Afspraak was dat de 100%
personeelsnormering zou gelden indien MPI Oosterlo 10 minderjarigen GES zou opvangen. In het
uitbreidingsbeleid werden nu aan MPI Oosterlo in de categorie GES 6 plaatsen minderjarigen
toegekend aan 100% personeelsnormering en 4 plaatsen voor profiel 3 GES aan 1,75 FTE.


Ter Elst

Jeugdzorg Ter Elst heeft zich steeds en tot op vandaag met de uitbreiding voor 8 plaatsen GES willen
richten op wat iets later GES+ is gaan noemen. Ze beschouwde de 1/3 regeling als een compromis
omdat de beoogde 150% norm niet haalbaar leek. Inmiddels heeft Jeugdzorg Ter Elst zich ook
geëngageerd voor omzetting van 2 plaatsen OBC naar GES+ gemeenschapsinstelling verlaters ,
waarvoor het bijhorende personeelsnorm kreeg.
Jeugdzorg Ter Elst stelt voor om deze 2 plaatsen aan 1,75 FTE naar de uitbreiding over te hevelen,
waar ze gezien de aangepaste infrastructuur thuis horen (en voor die plaatsen in het OBC naar de
oude norm terug te keren) en om de 6 andere plaatsen van “GES C” naar “GES+” up te graden aan
een personeelsnorm van 100%.
Dit voorstel is afgestemd met Jan De Ridder en het VAPH en het komt nu op het IROJ
omdat er tijd nodig is voor de voorbereidingen om effectief te kunnen opstarten over een
aantal maanden.
Het IROJ adviseert positief, hier wordt verder gezet wat eerder al beslist werd, het IROJ
bevestigt daarmee de eerdere goedkeuring.

d) Dossiers versterking mobiel aanbod
Dossiers tegen 28/08 bij IROJ, bespreking IROJ 8/09.

4) Hoorzittingen Commissie Vlaams Parlement + rapport monitoring & cijfers
Hoorzittingen
In de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement vonden tussen 21/04/2015 en
2/06/2015 een aantal hoorzittingen plaats over Integrale Jeugdhulp. Op 16/06/2015 gaf
de Minister een reactie. Dominick overloopt de tekst van Minister Jo Vandeurzen.
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De volledige tekst vind je op
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/nieuws/2015/6/16/jeugdhulp_16
062015.pdf
De persmededeling vind je op
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/nieuws/2015/6/16/150615_IJH_P
B.pdf

Vlaamse rapportage monitoring
Dominick licht toe, aan de hand van de Powerpoint “Synthese Vlaamse rapportage IROJ”
(zie bijlage).
Bemerking: het bevragen van de verschillende actoren in het jeugdhulpsysteem moet
een algemene bekommernis zijn, ook de cliënten zelf moeten een stem hebben als er
rapportage gebeurt. Bij deze monitoring (bevraging) werden cliënten niet bevraagd, hun
stem werd dus niet meegenomen. In een eerdere vergadering van het IROJ werd
gevraagd om bij de weergave van de resultaten van de monitoring expliciet te vermelden
dat de cliënten niet bevraagd werden. Dit is helaas niet gebeurd in de Powerpoint die nu
getoond wordt.
In de Powerpoint wordt wel aangegeven dat participatie van cliënten belangrijk is, bv.
door de vermelding van de uitbouw van het cliëntenforum als aandachtspunt.
Maar het zou goed zijn dat in de toekomst cliënten zelf ook bevraagd worden, en dat in
de rapportage duidelijk aangegeven wordt wie welke antwoorden heeft gegeven. Ook
moet duidelijk gemaakt worden wie precies bedoeld wordt met “de cliënt” (de jongere
zelf, de ouders, …).


Het definitieve syntheserapport wordt na vrijgave aan het IROJ overgemaakt.

Cijfers Integrale Jeugdhulp in 2014
Zie http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/nieuws/2015/4/21/cijfers-integralejeugdhulp-2014/
Werd niet besproken.

5) Initiatief BJZ voor beleidssignaal over IJH vanuit Provincie.
Vanuit de sector BJZ werd het initiatief genomen om een beleidssignaal over IJH te
geven vanuit de Provincie.
Werd niet verder besproken.
Noot (zie ook mail Wim De Weerd dd. 29/06/2015): Vanuit de sector BJZ werd het
initiatief genomen om een gesprek te organiseren met gedeputeerde Peter Bellens en
gouverneur Cathy Berx. Bedoeling was om een aantal pijnpunten die de sector ervaart
m.b.t Integrale Jeugdhulp te bespreken, en hierover eventueel een signaal te geven
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vanuit de Provincie. Dit gesprek is doorgegaan op donderdagochtend 2 juli. Wim De
Weerd was hierbij ook aanwezig. Terugkoppeling volgt op het volgende IROJ.

6) Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en
zorgnetwerken (toelichting door Bert Plessers – gevraagd).

De toelichting wordt uitgesteld, omdat Bert Plessers niet aanwezig kon zijn. Wordt
opnieuw geagendeerd volgende keer.
Dirk Kaethoven geeft toch een korte toelichting:
Door de verschillende overheden in dit land is een gezamenlijk plan ontwikkeld rond
geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, waarbij middelen moeten
samengebracht worden in netwerken. Deze netwerken staan in voor onderlinge
afstemming van de verschillende zorgverleningsvormen (complementariteit, continuïteit,
vermijden van overlappingen,…).
Momenteel wordt een netwerk gevormd met het UCKJA, het OPZ en de 4 CGG’s. Zij
willen hierbij ook afstemmen met het IROJ door eventueel een
vertegenwoordiging/sector of vertegenwoordiging vanuit IROJ uit te nodigen. Dit zal nog
verder worden bekeken.
Er kunnen ook kandidaten worden voorgedragen voor de coördinatie van het netwerk, dit
wordt momenteel tijdelijk halftijds opgenomen door Sara Keymolen
(Sara.Keymolen@oggpa.be) samen met Tony De Clippele. Kandidaturen kunnen per mail
aan Sara bezorgd worden.

7) Contextbegeleiding: afstemming m.b.t. aanbod (wie doet wat?),
aanmeldingsprocedures, centraal aanmeldingspunt, centrale wachtlijst…
Een aantal zaken zijn voor de poort terecht gekomen, de brede instap zorgt voor de
toeleiding maar weet soms niet goed waar naartoe en heeft geen zicht op hoeveel
wachtenden er nog zijn bij een dienst. Vanuit BJZ komt het idee om een infopunt te
starten waar alle diensten belangrijke informatie kunnen delen en van waaruit er zicht is
op mekaars open plaatsen.

8) Organisatie kennismakingsmomenten Brede Instap / RTH in de 3
arrondissementen.
In Antwerpen wordt een beurs georganiseerd met standjes, info, folders,… . Koen De
Vylder leidt zowel de voormiddag als de namiddag in.
In Mechelen worden in de voormiddag presentaties gegeven en ‘s middags wordt een
netwerkmoment met lunch voorzien.
In Turnhout moet het kennismakingsmoment nog concreet vorm krijgen.
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9) Casustafels
Op 16/10 worden er casustafels georganiseerd in Antwerpen. Het doel is hulpverleners in
groepjes rond de tafel brengen om een casus te bespreken. Men zou daarbij willen
starten vanuit casussen die mensen zelf aanbrengen. Er is de vraag of iemand ter
inleiding een toelichting wil geven over de evaluatie van het nieuwe jeugdhulplandschap
in de regio.

10)


Dominick zal dit doen
Varia:
Voorstel tot werkgroep vechtscheidingen

Vechtscheidingen zijn een belangrijk thema, waar veel voorzieningen mee te maken
krijgen. CGG De Pont is gestart met een groepsaanbod voor ouders in vechtscheiding,
waarbij gezocht wordt naar een manier om dingen te deblokkeren en het kind terug
centraal te stellen.
In een ander IROJ is men met een werkgroep vechtscheidingen gestart. Moet er binnen
de regio Antwerpen hierrond ook iets gebeuren ?
o
o

Het OCJ wil hier alvast mee over nadenken
Is dit zinvol ? Wat zou dan de opdracht en het doel van die werkgroep
kunnen zijn ?

Dit agendapunt wordt een volgende keer hernomen.



Denkdag ‘Crisis in 2020’

Jongerenwelzijn organiseert een denkdag over de visie op crisis en dringende
hulpvragen. Datum: 23/09/2015, 9u30 – 16u30, te Brussel.
Meer info: http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/nieuws/2015/6/11/denkdag-crisisin-2020/
Noot: De denkdag is intussen volzet dus inschrijven is niet meer mogelijk.
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