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Jeugdmagistratuur
Provincie Antwerpen (voorzitter)
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Maya Stepien
Gino Willems
Jo Frans
Verontschuldigd
Karen Dekoninck
Eva Mangelschots
Johan Feskens

Voorzitter

Wim de Weerd (provincie)

Verslaggever

Jessie Thys (provincie)

Vertegenwoordiger etnischculturele minderheden
Vertegenwoordiger Centrum voor
leerlingenbegeleiding
Vertegenwoordiger Centrum voor
Kinderzorg en
Gezinsondersteuning
Jeugdmagistratuur
Vertegenwoordiger Centrum
Algemeen Welzijnswerk
Vertegenwoordiger Centrum voor
Kinderzorg en
Gezinsondersteuning

Agenda


Wijziging mandaten:
o Vervanging Philippe Vandaele door Isabelle Ven (beiden jeugdrechter te
Antwerpen) (voorgedragen door Helena Martens, voorzitter Unie van
Nederlandstalige Jeugdmagistraten)
o Vervanging Bart Geens door Leen Uyterhoeven (beiden CAW MechelenBoom-Lier) (voorgedragen door SOM, federatie van sociale
ondernemingen)
o Vervanging Peter De Hond door Gino Willems; vervanging Josiane Van
Huynegem door Shari De Potter (allen VCLB, voorgedragen door VCLBkoepel)
o Maya Stepien is plaatsvervangend lid, maar zal effectief lid worden, ter
vervanging van Indra Sillie. Er zal een nieuwe plaatsvervanger worden
aangesteld. Dit wordt besproken op Raad van Bestuur van het
Minderhedenforum op 15/09/2015.



Voorstel data IROJ 2016: 26/01 – 22/03 – 3/05 – 21/06 – 13/09 – 25/10 –
13/12.
De voorzitter zal deze vergaderdata via vergaderverzoeken in ieders agenda
plaatsen.
Verschuivingen zijn nog mogelijk ifv van de vergaderdata van het
managementcomité.
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1) Opvolging en goedkeuring verslag 25/06/2015
Blz.1: Lex Vorsselmans was wel aanwezig op 25/06 (stond niet bij de aanwezigen
doordat hij de aanwezigheidslijst niet had ondertekend).
Aan iedereen wordt gevraagd om steeds de aanwezigheidslijst te ondertekenen, ook als
je later binnenkomt.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2) Ter info



Themawerking cliëntvertegenwoordigers: de vertrouwenspersoon
Dit thema wordt verder uitgewerkt met de cliëntvertegenwoordigers omdat dit
thema voor alle cliëntvertegenwoordigers van belang is. Zodra er een concreet
uitgewerkt plan is zullen ook voorzieningen hierbij betrokken worden.



Vorming Eigen Kracht Conferenties voor hulpverleners
Deze uitnodiging is ondertussen verspreid. De vorming is bedoeld voor
professionele hulpverleners die graag met Eigen Kracht-conferenties aan de slag
willen gaan. In Antwerpen gaat dit door op 28/9. Inschrijven kan nog tot 7 dagen
ervoor. Er wordt gevraagd om het programma nog zo breed mogelijk te
verspreiden.



Terugkoppeling gesprek 2/07 sector BJZ met gedeputeerde Peter Bellens
en gouverneur Cathy Berx
Het doel van het gesprek was om aandacht te vragen voor de problemen als
gevolg van het feit dat heel wat hulpverleningsmodules (contextbegeleiding) nu
‘voor de poort’ zitten. Vroeger was er een algemeen wachtbeheer, dit is
weggevallen. Er is ook geen overzicht meer over het aanbod. Aan de gouverneur
werd gevraagd om hiervoor ondersteuning te voorzien via een impulsproject. De
gouverneur gaf aan dat de Provincie niet veel kan ondernemen, omdat de
persoonsgebonden bevoegdheden zullen verdwijnen bij de Provincie, en omdat de
hertekening van het jeugdhulplandschap so wie so een Vlaamse
verantwoordelijkheid is. Om toch een impuls te geven om de gesignaleerde
problemen aan te pakken, is er wel een tijdelijk project mogelijk, in cofinanciering met de voorzieningen. Hiervoor kan een dossier ingediend worden in
het kader van het reglement ‘Impulssubsidie voor innovatieve projecten in de
welzijns- en gezondheidssector’ van de Provincie Antwerpen.
Er werd ook gesproken over een eventueel politiek signaal vanuit de provincies
over de situatie in de jeugdhulp. Maar in het arrondissementeel overleg BJZ werd
gesteld dat het niet aangewezen is om daar nu politieke signalen rond te geven,
omdat er al een aantal zaken in gang zijn gezet met de resolutie die door het
Vlaams Parlement werd goedgekeurd. Eerst zal verder bekeken worden welke
veranderingen er zullen komen en in hoeverre de sectoren daarin gehoord
worden.
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De gouverneur en deputé zouden wel een initiatief nemen om het gesprek tussen
een aantal relevante partners opnieuw op gang te trekken (jeugdmagistratuur,
voorzieningen,…)


Beslissing Management Comité (MC)
1 IROJ-voorzitter wordt als effectief lid toegevoegd aan het MC, en 1 aan de
Gemengde Stuurgroep. Ook in beide een plaatsvervanger. Doelstelling is om een
betere informatiedoorstroming te realiseren vanuit deze vergaderingen naar het
IROJ toe, en omgekeerd ook vanuit het IROJ zaken te kunnen aankaarten in deze
vergaderingen.
Er is op 10/09 overleg gepland met de IROJ-voorzitters om verder te bekijken hoe
ze dit gaan oppakken, hoe ze zich daarop gaan voorbereiden en organiseren.
Op 2/10 is er een vergadering van de IROJ-voorzitters en de Vlaamse
administratie (een overleg dat al langer regelmatig doorgaat).



Resoluties Integrale Jeugdhulp in Vlaams Parlement
Zowel de meerderheid als de oppositie dienden een resolutie over Integrale
Jeugdhulp in in het Vlaams Parlement. De teksten werden aan het IROJ bezorgd.
Ze bevatten heel wat zaken die in het IROJ ook al ter sprake kwamen, en
formuleren een hele reeks voorstellen om een aantal problemen aan te pakken.
De resolutie van de meerderheid werd goedgekeurd.



Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR): vraag tot coöptatie
De CAR’s vroegen eerder al om lid te worden van het IROJ. Deze vraag werd toen
door het IROJ afgewezen. Nadien vroegen de CAR’s om gecoöpteerd te worden in
het IROJ, zoals in andere IROJ’s al gebeurd is. De voorzitter heeft hen daarop een
brief gestuurd met een aantal vragen (gebaseerd op de criteria tot coöptatie die in
het Huishoudelijk Reglement van het IROJ staan). De CAR’s hebben daarop
ondertussen een antwoord geformuleerd. Dit wordt opnieuw geagendeerd op het
volgende IROJ voor verdere bespreking.



Denkdag crisis 23/09: discussienota
Op 23/09 gaat de denkdag crisis door (uitnodiging werd eerder verspreid). Op
deze dag wordt een discussienota met een aantal stellingen besproken. Voor de
opmaak hiervan zijn verschillende bronnen gebruikt, o.a. een werkgroep met
mensen uit het werkveld. De nota bevat een aantal stellingen die een hele
verandering zouden kunnen betekenen in de organisatie van crisishulp. Het doel
van de denkdag op 23/09 is om bijkomende feedback te verzamelen vanuit het
werkveld.
Niet iedereen kan erbij zijn op 23/09, en in de IROJ-vergadering van vandaag
staat de bespreking niet geagendeerd wegens tijdsgebrek. Opmerkingen en
bedenkingen kunnen per mail aan Dominick bezorgd worden, dit ten laatste op
21/9. Dominick zal ze dan doorspelen aan Nele Wynants zodat ze worden
meegenomen in de resultaten van de denkdag
(aanvulling: het Management Comité had er aanvankelijk niet voor gekozen om
de IROJ’s te betrekken in het proces waarin deze tekst tot stand kwam. Op vraag
van enkele IROJ’s besliste het Management Comité ondertussen om de tekst met
herwerkingen op basis van de bespreking op de denkdag van 23/09, ter
beschikking te stellen van de IROJ’s om alsnog feedback te kunnen geven. In de
Provincie Antwerpen zal waarschijnlijk een bespreking van de tekst gebeuren in
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een vergadering van de Provinciale Netwerkstuurgroep Crisis. Hun opmerkingen
zullen aan het IROJ bezorgd worden. Het IROJ zal dit dan verder bespreken op
10/11, waarna de feedback aan Nele Wynants bezorgd zal worden.)


Oproep intersectorale zorgnetwerken
De doelgroep zijn minderjarigen of jongvolwassenen tot 25 jaar. Er is een budget
van 2 miljoen euro vrijgemaakt. Het gaat over jongeren met een complexe
problematiek en een mentale beperking. Het budget wordt verdeeld over 3
samenwerkingsverbanden die dan een label als zorgnetwerk krijgen. Eén hiervan
is voorbehouden voor de provincie Antwerpen. Het zorgnetwerk kan op jaarbasis
7 tot 10 jongeren begeleiden. De toewijzing gebeurt door de administrateurgeneraal. De begeleiding kan lopen over een periode van 7 jaar. Na afloop van het
traject moet continuïteit verzekerd worden. Er kunnen geen jongeren geweigerd
worden, noch kan de begeleiding eenzijdig stopgezet worden.
Er wordt vooral gedoeld op jongeren die meer nodig hebben en langer in de tijd
opvolging nodig hebben.
Op 7/09 was er een vergadering over deze oproep, op initiatief van het
samenwerkingsverband ROG-CAW-GGZ. De K-diensten waren hierop niet
aanwezig, zij wensen niet mee te werken aan de oproep zoals die nu voorligt. Ook
de CGG’s hebben zich verontschuldigd. Er wordt nog verder bekeken wie deel zou
uitmaken van dit zorgnetwerk, en wie de regie heeft en het zorgtraject gaat
begeleiden ? Er is een kerngroep samengesteld om voor 15/10 een voorstel te
formuleren en extra verduidelijking te krijgen want er zijn nog heel wat vragen.
De K-diensten zouden toch betrokken moeten zijn, ze zijn eigenlijk onmisbaar.
Ook de gemeenschapsinstellingen kunnen niet gemist worden. Er was
onduidelijkheid of zij hier mee kunnen instappen, maar dit zou nu toch mogelijk
zijn. Ook de partners van het VAPH zijn hierbij van belang. Veel zal ook afhangen
van hoe strak de toewijzing van de jongeren aan het zorgnetwerk is, en wie de
regie zal voeren, ook over de inhoud van de hulpverlening.
Wie geïnteresseerd is kan zich nog melden bij Sara.keymolen@oggpa.be .
Timing:



-

22/9 eerste vergadering kleine groep die aanzet uitwerkt

-

12/10 om 17u, Huis van de Sport vergadering met de voltallige groep

Brede Instap: actiefiche en infofiches
Vanuit Vlaanderen is er een ‘Actiefiche voor de regionale monitoring van de Brede
Instap’. Doelstelling is ‘het monitoren van de profilering en positionering van het
aanbod brede instap in het nieuwe landschap, de uitbreiding van de brede instap,
en de bekendheid van het aanbod brede instap bij cliënten.’
Er komt ook nog een nota over de Brede Instap, Dominick had gehoopt deze tekst
al te kunnen bezorgen maar deze moet eerst nog goedgekeurd worden door het
Management Comité. Tegen volgende vergadering zal de nota wel beschikbaar
zijn, en dan zal duidelijker zijn welke kader Vlaanderen hierrond uitwerkt.
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Het IROJ moet deze actiefiche verder invullen en uitwerken. Dit zal in de volgende
IROJ-vergaderingen verder besproken worden. Ter voorbereiding van volgende
vergadering worden hiervoor ideeën gevraagd.
Er wordt opgemerkt dat het vreemd is dat er vanuit Vlaanderen een aantal zaken
worden uitgewerkt, zonder de IROJ’s hierin te betrekken, en terwijl er al een heel
aantal zaken op het terrein lopende zijn wat betreft profilering en positionering
van de brede instap (verschillende werkgroepen, de organisatie van evenmenten
in de 3 arrondissementen,…).

3) Ter bespreking


Advisering
o Terugkoppeling werkgroep advisering 1/09
De werkgroep ziet 3 niveaus van advisering:

1. Proactief advies over beleidsprioriteiten, op basis van een omgevings- en
behoeftenanalyse. Mogelijke input hiervoor:
a. Dienst Planning – Provincie
b. Vlaamse overheid
c. Ervaringen in de arrondissementele netwerkstuurgroepen
2. Advies wanneer budget vrijkomt, voorafgaand aan de oproep (overleg met IROJ
over concrete invulling van de oproep, tevens gebaseerd op omgevings- en
behoeftenanalyse)
3. Advies wanneer er een oproep verschijnt:
a. Idee is dat het IROJ, nadat de oproep verschijnt, bijkomende criteria
bepaalt (of reeds opgenomen criteria verfijnt) , en deze meedeelt aan de
potentiële indieners. Het kan gaan om criteria als leeftijd, regio,
problematiek / cliëntkenmerken, waarborgen qua timing van opstart,
weging t.a.v. bestaande modules,…
b. Het IROJ kan dan beoordelen of de dossiers aan deze criteria
beantwoorden,
rekening
houdend
met
de
omgevingsen
behoeftenanalyse.
c. Het IROJ ziet het niet als zijn opdracht om dossiers te toetsen aan de
criteria die de Vlaamse overheid heeft bepaald in de oproep, of
kwaliteitsoordelen te geven.
De indiening van dossiers wordt best voorafgegaan door overleg en afstemming
binnen een sector, of idealiter, door intersectoraal overleg en afstemming.
Wanneer een aanvraagdossier is besproken en afgestemd binnen een sector, kan
het IROJ dit intersectoraal bekijken.
Om dit alles te realiseren, is bijkomende ondersteuning van het IROJ nodig
(opmaken omgevings- en behoeftenanalyse, lezen en synthetiseren van dossiers,
voorbereiden van het advies,…). Daarnaast is een realistische timing van
oproepen essentieel. Binnen de nu gehanteerde timing is het voor voorzieningen
erg moeilijk om een dossier goed voor te bereiden en de nodige
samenwerkingsverbanden reëel vorm en inhoud te geven. En voor de leden van
het IROJ is het niet mogelijk om deze dossiers op een week tijd te lezen.
Het IROJ vraagt om met deze opmerkingen rekening te houden bij toekomstige
oproepen.
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De werkgroep advisering zal hierop verder werken. Volgende samenkomst is
waarschijnlijk op 28/10, dit wordt nog per mail bevestigd.

o

Advisering m.b.t. rondzendbrief ‘versterking mobiel aanbod’.

In de werkgroep advisering en in het IROJ werd eerder afgesproken dat het IROJ bij
vragen om advisering een solidariteitsadvies zal geven, tot er een andere werkwijze
is. Aan die werkwijze wordt gewerkt in de werkgroep advisering.
De voorzitter heeft voor de aanvraagdossiers ‘versterking mobiel aanbod’ een
ontwerpbrief opgesteld, die in de vergadering getoond en overlopen wordt. De brief
geeft ook een stand van zaken van de werkgroep advisering, en benoemt een aantal
knelpunten ( gebrek aan ondersteuning van de IROJ’s, timing van de oproep qua
indieningstermijn en termijn voor advisering). Hieraan wordt toegevoegd dat het IROJ
de uitbreiding ondersteunt, en een positief solidariteitsadvies geeft aan alle dossiers.
De brief wordt goedgekeurd.
De indieners moeten volgens de rondzendbrief het verslag van het IROJ toevoegen
als ze hun dossier bij Jongerenwelzijn indienen. We spreken af dat zowel de brief als
het ontwerpverslag zal toegevoegd worden.
Er werd vanuit het voorbereidend driehoekje (Jan Bots was afwezig) voorgesteld om,
wat betreft de aanvraagdossiers voor modules gericht op uitstroom uit de
gemeenschapsinstellingen, ook een meer inhoudelijk algemeen advies op te nemen:
““Het IROJ Antwerpen vraagt aan de indieners, om te verkennen of het zinvol kan zijn
om ook voor jongens een aanvraag te doen voor modules in de andere Provincies of
Brussel.” Dit wordt kort toegelicht: Voor meisjes is so wie so een werkingsgebied
beschreven dat de Provinciegrenzen overschrijdt. Voor jongens zegt de omzendbrief:
“We sluiten niet uit dat verschillende regio’s door één initiatiefnemer bediend wordt”.
Het kan zinvol zijn dat de indieners onderzoeken of het een meerwaarde kan zijn om
van deze mogelijkheid gebruik te maken.
De vergadering beslist echter om dit advies niet op te nemen, en enkel een globaal
positief solidariteitsadvies te geven, zoals eerder afgesproken.
De cliëntvertegenwoordigers staan niet achter deze oproep. Zij zijn van mening dat
deze kortdurende intensieve modules (6 maanden, 3u/week), veel te kort zijn. Zij
geloven niet dat op 6 maanden een blijvend effect of voldoende resultaat bekomen
kan worden.
De cliëntvertegenwoordigers hebben een aantal fundamentele bedenkingen bij de
werking van de gemeenschapsinstellingen, en pleiten eerder voor een andere aanpak
binnen deze instellingen.
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Verontrusting: terugkoppeling werkgroep 4/08 en 10/08 & verdere
afspraken
De stand van zaken werd bezorg per mail.
Resultaat: inzetten op:
1) intersectorale competentietraining
2) intersectorale intervisie
3) intersectorale best-practice-dag
Opmerkingen op het voorstel zijn meegenomen in de verdere uitwerking van de
actiefiche tot nu toe.
Nu wordt nog bekeken hoe deze 3 acties verder vorm kunnen krijgen zodat ze
kunnen starten begin 2016. Voor de vormingsactiviteit is nog niet bepaald wie
deze zal geven, ook voor 2 en 3 is nog niet geweten wie dit gaat opnemen.
Het is dan ook de vraag om een trekker aan te duiden vanuit het IROJ om dan
verder op zoek te gaan naar wie hier best kan aan meewerken, liefst zo
intersectoraal mogelijk. Eventueel kan een nieuwe werkgroep samengebracht
worden voor de verdere concrete uitwerking van deze 3 aspecten.
De vergadering keurt het voorstel goed. Het voorstel is concreet genoeg om
hiermee verder te gaan, Dominick krijgt groen licht om de vormingsactiviteiten
verder uit te werken. Voor punten 2 en 3 komt er input vanuit de vergadering.
Graag tegen 22/9 aan Dominick laten weten wie zich wil engageren.
Vanuit de cliëntvertegenwoordigers komt de opmerking dat de ‘vormingsdag met
focus op juridische aspecten door parket en Kinderrechtswinkel’ moeilijk ligt. Het
parket heeft een heel duidelijke mening over het beroepsgeheim, je moet daar
heel erg mee oppassen om hen de vorming daarover te laten geven. Deze
vorming moet door hulpverlening gebeuren, in elk geval het stuk over
beroepsgeheim: Voorstel van herformulering: 1 dag vorming met focus op
beroepsgeheim (door Kinderrechtswinkel) en juridische aspecten (hier kan
eventueel een onderdeel (hun rol en positie) door het parket toegelicht worden).



Netwerken GGZ Kinderen en Jongeren
o Gids GGZ: Toelichting door Bert Plessers
o Afstemming IJH (IROJ) - Netwerk GGZ K&J
Zie presentatie in bijlage.
Vragen en opmerkingen:


De afstemming op beleidsniveau is positief, evenals de verdeling van de
middelen. Het netwerk crisishulp dekt wel de hele provincie waarin ook alle
partners vertegenwoordigd zitten. Het zou jammer zijn als er een parallel
circuit ontstaat. Het is aangewezen dat deze zo snel mogelijk in elkaar
geschoven worden.
=> Afstemming zal nodig zijn, maar het samenvoegen is zeker een
doelstelling.
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 In Antwerpen is de netwerkontwikkeling voorbereid sinds half juni,
organisaties zijn gecontacteerd om te inventariseren wat er al bestaat, wat de
noden zijn,... Er zijn strikte deadlines om het netwerk vorm te geven en alles
verder uit te werken. De focus ligt eerst op de algemene template rond het
netwerk, maar anderzijds is men ook al bezig rond crisis.
 Het Netwerk GGZ Kinderen en Jongeren wordt een belangrijk netwerk, dat
heel wat financiële middelen zal beheren. Er is al een netwerkcomité. Dit kan
gezien worden als de raad van bestuur van het netwerk, het beslist over de
besteding van de middelen binnen het netwerk.
 Vanuit dit netwerkcomité wordt nu de vraag gesteld aan de partners van het
IROJ om een vertegenwoordiging in dit netwerkcomité op te nemen. Ook
hierbij is het de bedoeling om te integreren en zeker geen dubbel spoor te
trekken.
In het netwerk is de sector GGZ uiteraard al aanwezig. Er zijn daarnaast nog 5
plaatsen voorzien, voor de 5 andere sectoren van Integrale Jeugdhulp.
 Het netwerkcomité laat open hoe deze vertegenwoordiging concreet wordt
ingevuld: vertegenwoordigers vanuit de afzonderlijke sectoren (sectorale
vertegenwoordiging), of een afvaardiging van het IROJ, of…? Het gaat alleszins
wel over een afvaardiging van partners die mee willen denken over geestelijke
gezondheid voor kinderen en jongeren.
 De vergadering kan zich op dit moment nog niet uitspreken over de invulling
van deze vertegenwoordiging. Hiervoor is een bespreking nodig. Er wordt
afgesproken dat Wim ter voorbereiding een vraag zal doorsturen via mail, en
dat dit verder besproken wordt op het IROJ van 10/11/2015.

Website: www.psy0-18.be
Contactgegevens:
- Sara Keymolen: sara.keymolen@oggpa.be
- Tony Declippele: tony.declippele@oggpa.be

4) Varia
/

Volgende vergaderdata (data 2016 onder voorbehoud):










10/11/2015
1/12/2015
26/01/2016
22/03/2016
3/05/2016
21/06/2016
13/09/2016
25/10/2016
13/12/2016
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