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vertegenwoordiging VAPH

1.

Nicole Knops (MPI Oosterloo)

Opvolging en goedkeuring vorig verslag 13/09/2016
 Het vorig verslag wordt goedgekeurd.
 Aanpassing vorig verslag: Bart Weustenraad en Stef Anthoni waren verontschuldigd
 Opvolging: Infopunt CB en Trawant
o Trawant: hebben nog provinciale subsidies tot eind juni 2017.
o Provinciaal Infopunt CB: subsidiering stopt eind december 2016. Op 28/10 worden op de
stuurgroep de mogelijkheden bekeken om 2017 te overbruggen.
o Vlaanderen heeft ambitie om vanaf 2018 aanspreekpunten te organiseren, mogelijk
geïnspireerd op deze voorbeelden. Voor 2017 wordt een oplossing gezocht.

2. Afstemming typemodule begeleiding
Tim Stroobants en Geert Michiels lichten toe (zie PowerPoint).
De sector GGZ vindt het jammer dat Typemodule (TM) behandeling niet is meegenomen. Dit is een gemiste
kans.
In de toekomst zullen andere TM wel worden meegenomen: behandeling, verblijf, diagnostiek, …
Verkrijgen van een foto op basis van inschaling op aangereikte continua is duidelijk voor IROJ.
Maar wat is het doel van de vooropgestelde regionale afstemming?
Gelet op de schaarste wil men elke cliënt op de juiste plaats krijgen. Het startpunt van deze oefening was de
bevinding dat personen niet weten naar waar correct door te verwijzen. Het doel is dus eigenlijk waar moeten
cliënten naartoe in een bepaalde regio.
In het modeltraject wordt voorgesteld dat het IROJ een startvergadering faciliteert. Het is de rol van het IROJ
om de regionale noden te duiden. Deze oefening is eenrichtingsverkeer. Is er een probleem wanneer
verschillende voorzieningen, verschillende agentschappen hun aanbod bundelen om een antwoord te kunnen
bieden op schrijnende situaties?
Sectorale administraties kunnen informatie voor foto opvragen bij hun voorzieningen en bundelen. In dit
stadium zien we hierin geen rol voor het IROJ. Mogelijk wel in een later stadium m.b.t. inhoud. Ook hebben we
nog geen engagement voor ondersteuning van het IROJ voor volgend jaar (2017). Er moet hier duidelijkheid
over zijn voor we bijkomende taken opnemen.
Besluit: Wordt verzet naar het volgende IROJ. We vragen aan de sectorale administratie om de gegevens in te
zamelen. Plan van aanpak om te vertrekken vanuit de bevraging van de sectorale administraties. Voorzet wordt
opgemaakt door Dominick.
3. Feedback en voorstel oudergroep POPANT
Ilse De Groof geeft feedback vanuit de evaluatie die de oudergroep maakte. Hieruit blijkt dat de agendapunten
van het IROJ niet aansluiten bij de punten die ouders belangrijk vinden. Daarom formuleren zij het voorstel om
vanuit de cliënten thema's te kunnen inbrengen op het IROJ.
Besluit: de leden van het IROJ zijn akkoord met deze werkwijze. De ouders kunnen een thema aanbrengen op
het IROJ. Het IROJ krijgt dan het eigenaarschap en geeft dit een aantal maanden later terug aan de oudergroep.
Thema’s worden doorgestuurd naar Dominick ter agendering.
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4. Thematische bespreking Crisis
Magda Hooyberghs, Margo Serrien, Chris Segers, Nele Wynants ACT
De presentatie in bijlage bij verslag.
 Vanuit het overleg jeugdrechters/parket: vooral deze zomer tekort gevoeld aan opvangplaatsen voor
zeer jonge kinderen (bvb. plaatsen CKG vol, noodgedwongen opname in pediatrie).
 Het mogelijk aanbod van pleegzorg staat nergens vermeld. Vanaf 1 januari 2017 staat alles in insisto. Is
echter nu nog geen duidelijkheid over.
 Vanuit de VAPH-sector wordt opgemerkt dat uit deze presentatie blijkt dat er wel vraag is naar
crisisbegeleiding, maar dat tegelijk de VAPH-voorzieningen in de zomerperiode niet volzet waren.
Ondanks dus meer aanmeldingen dit jaar, waren zij een stuk onderbezet. Mogelijk doordat er
gedurende 2 maanden werd gecommuniceerd dat er geen aanmeldingen crisisbegeleiding mochten
komen? Op 10/11/2016 is er overleg met alle partners gepland.
 Het aanbod van interventies was groter. Dit is minder intensief. Als er opvang is, wordt daar ook
sneller naar gevraagd? Het is dus ook een oefening aan kant van de aanmelder. Het CAW vult aan dat
ze in de eerste plaats zoeken naar interventie of begeleiding zodat kind in het gezin kan blijven.
 Voor sommige cliënten weet je al op voorhand dat het moeilijker zal zijn om een opvangplaats te
vinden. Kan bij deze situaties anders gewerkt worden, zodat niet alle stappen moeten gevolgd
worden?
 Een combinatie – bvb. enkele dagen opvang, daarna overstappen op begeleiding/interventie - is ook
mogelijk.
 Sommige jongeren worden overgezet van de ene crisisplaats naar de andere, want maar beperkte tijd
mogelijk. Het blijft nochtans bezetting van één bed. Zoveel mogelijk streven naar continuïteit voor
deze jongeren.
 De CKG's merken op dat in hun praktijk de meeste vragen veiligheidsvragen zijn. Na een korte periode
gaat de cliënt dan door naar het reguliere aanbod.
 Dag op voorhand al overleggen zou goed zijn. Pleidooi om hier denkruimte in te voorzien.
 Is er een link tussen demografie en de verhoging van de cijfers? Het zou zinvol zijn om hier een idee
van te hebben.
Besluit: Het thema crisis staat elk IROJ op de agenda. Twee keer per jaar is er ook iemand aanwezig vanuit het
crisismeldpunt voor meer diepgaande toelichting.
5. Advisering:
Het voorstel tot advies werd mee met de agenda verstuurd.
5.1 Adviesvraag CKG Betlehem
Als tegenindicatie tot opname staat vermeld: 'medische verzekering is niet in orde (bv geen SIS-kaart), tenzij
een instantie garant staat voor de mogelijke medische kosten'. Zijn hier geen oplossingen voor?
Besluit: IROJ adviseert positief. Het heeft wel bedenkingen bij ‘het in orde moeten zijn van de SISkaart’. Hier
moeten oplossingen voor gezocht worden, bv samenwerking OCMW, of snel een rijksregisternummer
aanvragen. Niet correct dat dit een uitsluitingscriteria is.
5.2 Omzendbrief VAPH
Voorstel om te vragen aan het VAPH om rekening te houden met 2 criteria:
 Het converteren mag niet resulteren in regionale verschuivingen.
 Wat geconverteerd wordt moet ook voor minderjarigen ingezet worden.
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Er zijn 7 aanvragen om punten over te zetten van MFC naar RTH. Alle MFC's hebben op het Strategisch Overleg
een inhoudelijke motivatie gegeven. Zij deden het engagement, niet enkel om de punten enkel in te zetten
voor minderjarigen, maar ook voor dezelfde doelgroep. Vanuit het VAPH wordt er een ondergrens opgelegd
van 35 punten om erkenning RTH te kunnen behouden. Hier werd ook rekening mee gehouden.
Bovenstaande redenering wordt gevolgd door de leden van het IROJ en positief advies wordt verleend aan alle
aanvragers.
5.3 Omzendbrief Jongerenwelzijn
5.3.1 Uitbreiding crisis
Vanuit de werkgroep advisering worden 3 criteria naar voor geschoven. Het IROJ volgt deze criteria. Het IROJ
kiest ervoor om geen individuele scores toe te kennen en formuleert volgend advies:

Het IROJ Antwerpen sprak zich op 25 oktober 2016 uit over het uitbreidingsbeleid van het
Agentschap Jongerenwelzijn, zoals omschreven in de omzendbrief van 4 juli 2016. Concreet
adviseert het IROJ volgende uitbreidingsvragen positief:
VOORZIENING

PROVINCIE

STAD

VRAAG

Onthaalcentrum Ter Heide

Antwerpen

Rijmenam

Aantal plaatsen -12 jaar: 2

Elegast - Potgieter

Antwerpen

Antwerpen

Jeugdzorg Emmaus Antwerpen

Antwerpen

Antwerpen

MMZ Kiosk

Antwerpen

Antwerpen

Aantal plaatsen +12jaar: 0
Aantal plaatsen -12 jaar: 2
Aantal plaatsen +12jaar: 2
Aantal plaatsen -12 jaar: 0
Aantal plaatsen +12jaar: 2
Aantal plaatsen -12jaar: 1
Aantal plaatsen +12jaar: 1

Het IROJ Antwerpen vraagt aan de subsidiërende overheid om bij de verdeling van de
middelen rekening te houden met volgende elementen:
 Crisishulp in nabijheid tot de cliënt: focus op Stad Antwerpen en periferie.
 Samenhouden van opvangplaatsen -12 jaar binnen één voorziening vanuit de
vaststelling dat er in deze leeftijdscategorie vaak broertjes en/of zusjes samen
opvang nodig hebben.
 Goede spreiding van opvangplaatsen +12 jaar: Focus ligt hier meer op omgaan met
complexe problematieken.
Het IROJ Antwerpen ziet bovenstaande elementen graag gehonoreerd wanneer de
beschikbare middelen worden verdeeld. Deze beslissing komt de subsidiërende overheid toe.
5.3.2 Ombouw 15 plaatsen naar fugue-vermijdend en beveiligend aanbod
De werkgroep advisering formuleerde 3 criteria. Het IROJ volgt deze criteria. Het IROJ kiest ervoor om geen
individuele scores toe te kennen en formuleert volgend advies:
Het IROJ Antwerpen sprak zich op 25 oktober 2016 uit over het uitbreidingsbeleid van het
Agentschap Jongerenwelzijn, zoals omschreven in de omzendbrief van 4 juli 2016. Concreet
adviseert het IROJ volgende uitbreidingsvragen positief:
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VOORZIENING

PROVINCIE

Wingerdbloei
Cirkant

Antwerpen
Antwerpen

REGIO
aanvraag
Antwerpen
Antwerpen

Jeugdzorg
Emmaus
Antwerpen

Antwerpen

Antwerpen

VRAAG
Ombouw 6 modules +12j.
Ombouw 2 modules verblijf +12jaar
beveiligende opvang. Vraag tot ombouw 2
plaatsen CANO verblijf naar beveiligend en
fuguevermijdend aanbod.
7 modules ombouw tot beveiligde opvang
Van Celst.

Het IROJ Antwerpen vraagt aan de subsidiërende overheid om bij de verdeling van de
middelen rekening te houden met volgende elementen:
 Verdeling binnen GI: Het aandeel van minderjarige meisjes uit Antwerpen in
Beernem schommelt rond de 50%. Ons inziens moeten er op basis van dit inzicht
minstens 8 plaatsen ombouw toegekend worden aan voorzieningen uit de provincie
Antwerpen.
 Experimenteel kader: Redeneren we vanuit een experimentfase dan gaat onze
voorkeur uit naar een minimale Vlaamse spreiding van de beschikbare modules,
gekoppeld aan een werkbare schaalgrootte.
 Expertise: werken met voorliggende doelgroep vraagt veel expertise.
Het IROJ Antwerpen ziet bovenstaande elementen graag gehonoreerd wanneer de
beschikbare middelen worden verdeeld. Deze beslissing komt de subsidiërende overheid toe.
5.3.3 Contextbegeleiding kortdurend intensief gekoppeld aan aanbod GI
Het IROJ Antwerpen formuleerde volgend advies:
Het IROJ Antwerpen sprak zich op 25 oktober 2016 uit over het uitbreidingsbeleid van het
Agentschap Jongerenwelzijn, zoals omschreven in de omzendbrief van 4 juli 2016. Concreet
adviseert het IROJ volgende uitbreidingsvragen positief:
VOORZIENING

PROVINCIE

VRAAG I.

Wingerdbloei
Cirkant

Antwerpen
Antwerpen

6 modules KI CB
3 modules KI CB

REGIO
aanvraag G.I.
Antwerpen
Antwerpen

Jeugdzorg
Emmaus
Antwerpen
Huize Sint-Vincentius

Antwerpen

8 modules KI CB

Antwerpen

Limburg

5 modules KI CB

De Wissel

Vlaams-Brabant/Brussel

12 modules KI CB

Vlaams-Brabant
of Antwerpen
VlaamsBrabant,
Limburg,
Antwerpen en
Brussel

Het IROJ Antwerpen vraagt aan de subsidiërende overheid om bij de verdeling van de
middelen rekening te houden met volgende elementen:
 Verdeling binnen GI: het aandeel van minderjarige meisjes uit Antwerpen in Beernem
schommelt rond de 50%, waarvan er 36% afkomstig zijn uit de stad en de periferie. In
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de omzendbrief wordt maar 36% van de middelen toegekend aan de provincie
Antwerpen.
Spreiding en expertise: werken met voorliggende doelgroep vraagt veel expertise.
Gezien de finaliteit van de voorgestelde werkvorm is enige spreiding binnen de regio
Antwerpen ook aangewezen.

Het IROJ Antwerpen ziet bovenstaande elementen graag gehonoreerd wanneer de
beschikbare middelen worden verdeeld. Deze beslissing komt de subsidiërende overheid toe.
Besluit: De leden van het IROJ geven een positief advies, zonder aan individuele dossiers
punten toe te kennen.
5.3.4 Positieve heroriëntering
Vanuit de werkgroep advisering is er geen voorstel tot advies.
Wel of geen uitspraken doen over de regionale spreiding? Bij een gebrek aan consensus wordt beslist geen
vermelding op te nemen ivm de regionale spreiding. De voorzitter duidt op de dringende nood om dit in de
toekomst uit te klaren.
Hoe verloopt dit in de VAPH-sector? Per regio (4 in de provincie Antwerpen) wordt een zorgplan opgemaakt
dat past binnen het kader van het VAPH. Soms wordt er vanuit regionale noden een voorstel gedaan dat afwijkt
van het kader van het VAPH. Mogelijk volgt het VAPH dit dan niet.
De CLB's hebben er bewust voor gekozen om geen aanvragen in te dienen. Zij zijn geen initiatiefnemer, maar
wel vragende partij. Vanuit het IROJ steunen we deze keuze. Gezien dit niet in alle regio's en voor alle CLB's zo
is, wordt dit niet mee opgenomen in het advies.
Het IROJ adviseert de aanvragen positief en formuleerde volgend schrijven:
Het IROJ Antwerpen sprak zich op 25 oktober 2016 uit over het uitbreidingsbeleid van het
Agentschap Jongerenwelzijn, zoals omschreven in de omzendbrief van 4 juli 2016. Concreet
adviseert het IROJ volgende uitbreidingsvragen positief:
VOORZIENING

PROVINCIE

REGIO aanbod VRAAG
PH
Aanvraag tot intekenen op het aanbod contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering
Jeugdhulp Don Antwerpen
B.A. Mechelen
8 modules cb ifv positieve heroriëntering
Bosco
Antwerpen
Uitbreiding van het aanbod contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering
Wingerdbloei
Antwerpen
Antwerpen
16
modules
cb
ifv
positieve
heroriëntering
Gezamenlijke aanvraag met DBC OLO,
Elegast en De Touter met verdeling van 4
plaatsen per dienst
Elegast

Antwerpen

Antwerpen

16
modules
cb
ifv
positieve
heroriëntering
Gezamenlijke aanvraag met DBC OLO,
Elegast en De Touter met verdeling van 4
plaatsen per dienst
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De Touter

Antwerpen

Antwerpen

16
modules
cb
ifv
positieve
heroriëntering
Gezamenlijke aanvraag met DBC OLO,
Elegast en De Touter met verdeling van 4
plaatsen per dienst

DBC OLO

Antwerpen

Antwerpen

16
modules
cb
ifv
positieve
heroriëntering
Gezamenlijke aanvraag met DBC OLO,
Elegast en De Touter met verdeling van 4
plaatsen per dienst

Jeugdzorg
Emmaus
Antwerpen
Cirkant

Antwerpen

G.A. Mechelen

18
modules
heroriëntering

Antwerpen

Turnhout

10
modules
cb
heroriëntering
Gezamenlijke aanvraag
De Waaiburg
10
modules
cb
heroriëntering
Gezamenlijke aanvraag
De Waaiburg
10
modules
cb
heroriëntering
Gezamenlijke aanvraag
De Waaiburg

De Waaiburg

Ter Loke

Antwerpen

Antwerpen

Turnhout

Turnhout

cb

ifv

positieve

ifv

positieve

met Ter Loke en
ifv

positieve

met Ter Loke en
ifv

positieve

met Ter Loke en

Het IROJ Antwerpen schuift geen bijkomende elementen naar voor die richtinggevend kunnen
zijn in het toekennen van de beschikbare middelen. Ze laat deze beslissing over aan de
wijsheid van de subsidiërende overheid.
Algemeen:
Op het IROJ zou er voorafgaand aan het indienen van aanvragen, een inhoudelijke discussie moeten gebeuren.
Organisaties kunnen hiermee dan rekening houden bij het uitwerken van hun aanvraag. Dit is nu niet gebeurd.
Op het volgende IROJ doet de voorzitter een voorstel voor plan van aanpak van advisering.
6.

Varia
 Annulering best-practice dag verontrusting
 Mozaïekdecreet: De magistratuur kan opdracht tot onderzoeken geven (kantschrift) bij meldingen van
verontrusting. Vroeger was de gesprekspartner het Comité. Door het nieuwe decreet is dit veel ruimer
geworden. De magistratuur merkt dat dit voor onduidelijkheid zorgt bij de hulpverlening. Hierdoor
heeft het parket soms te weinig informatie om situaties van verontrusting te kunnen aftoetsen. Het
mozaïekdecreet geeft hulpverleners ook de bevoegdheid om informatie te geven zoals
gemandateerden. Deze informatie werd bezorgd aan de diensten binnen welzijn en onderwijs. Bij
voorkeur werken alle diensten op een uniforme manier. Dit vergemakkelijkt de samenwerking met de
politiediensten. Binnen het CLB is bv de afspraak dat de medewerker steeds naar het kantschrift
vraagt.
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Besluit: We streven bij voorkeur naar een uniforme aanpak bij alle diensten. Elke dienst bekijkt wat haalbaar is.
We verzamelen op het IROJ good practices om zo te bekijken wat gemeenschappelijkheid kan zijn.
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