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1.
Opvolging en goedkeuring vorig verslag 25/10/2016
Pg 2: correcte schrijfwijze: MPI Oosterlo.
Het verslag wordt goedgekeurd.


Planning crisisupdate 2017
SVZ steeds te agenderen op elk IROJ. Opzet van een volgende bijeenkomst:
informeren van het IROJ over de evoluties binnen het thema crisis. En nagaan op
welke manier het IROJ betrokken wordt bij het thema en welke informatie het
hiervoor nodig heeft. Afgesproken met Magda en Margo dat ze bekijken wanneer
we opnieuw een toelichting inplannen rond het thema crisis. (opvolging)



Afstemming typemodule begeleiding: bespreking plan van aanpak
Vraag om twee kolommen toe te voegen: werkingsgebied en catchment area. Vraag
aan sectorale administraties (BJB, VAPH en K&G) om hun diensten aan te schrijven
en het sjabloon te laten vervolledigen. Zij beraden zich ook over de oefening die ze
van de IROJ's vragen. Deze informatie wordt gebundeld en aan de IROJ's bezorgd.
Een ad hoc werkgroep zal ter voorbereiding van het IROJ op basis hiervan een
voorstel uitwerken. Tegen eind mei af te werken in het IROJ.
Feedback:
o Gaan de sectorale administraties deze cijfers kunnen aanleveren? Naar de
toekomst toe zullen we deze info ook nodig hebben.
o Medewerking vragen van provinciale medewerkers planning?
o Aan de vertegenwoordigers in het IROJ van de betrokken sectoren wordt
gevraagd om iemand af te vaardigen voor de werkgroep.



Advisering
o Plan van aanpak advisering 2017
De werkgroep advisering ligt momenteel stil. Voorstel om het aanbod
jeugdhulp op niveau van typemodules per sector en per regio in kaart te
brengen en koppeling te maken met toegekende middelen, werkingsgebied
en catchment area. Interessant voor de werking van het IROJ en in het licht
van nieuwe uitbreidingsvragen. Akkoord om de werkgroep advisering terug
in het leven te roepen? Samenstelling intersectoraal, ruimer dan de partners
die UB krijgen.
Akkoord om terug te starten met de werkgroep advisering. Alvast mee te
nemen:
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o

Duidelijkheid nodig over het mandaat van de werkgroep.
Er dient ruimte te zijn om terug te koppelen naar de eigen achterban.
Enerzijds doel om concreet advies voor te bereiden, daarnaast ook
proactief cijfers opvragen.
Duidelijkheid nodig over het besluitvormingsproces (bv moet er
volledige consensus zijn?).
De provinciale medewerkers planning worden opnieuw uitgenodigd
(planning blijft ook na 2017 een opdracht voor de provincies).

Ter info: reconversie K.
Het advies werd mee bezorgd met de uitnodiging. Via mail konden
bemerkingen worden gegeven. De bemerkingen vanuit de IROJ leden zijn
toegevoegd aan het advies.
De omzendbrief dateert van februari. Er was onduidelijkheid over de
modaliteiten, financiering, … Het is niet zeker dat het doorgaat.
 Vanuit de VAPH-sector wordt aangehaald om in de toekomst tijdig
het advies van het IROJ in te winnen zodat er niet op deze manier
moet gewerkt worden. De deadlines voor de verdeling van RTHmiddelen in de VAPH-sector zijn bv ook zeer krap. Ze kiezen voor de
tweede deadline van 31/1 opdat een bespreking op het IROJ dan
mogelijk is.
 In het advies staat dit ook zo vermeld. Enkel om geen gelden verloren
te laten gaan, heeft het IROJ het advies toch via deze weg
goedgekeurd.
Aan het PANG0-18 wordt gevraagd aan de indieners te signaleren dat ze
tijdig het IROJ consulteren.
In de toekomst zal het IROJ via mail geen advies meer geven.

Ter info: RTH VAPH (zie ook omzendbrief)
Het VAPH voorziet een bijkomend budget van bijna 11 miljoen voor UB 2017
RTH. Voor minderjarigen gaat dit over 585.421€. Aan het IROJ wordt
gevraagd een advies te geven over de verdelingen van deze middelen. In de
omzendbrief zijn 2 deadlines voorzien: 25/11/16 met erkenningen vanaf
1/1/2017 en 31/1/17 met erkenningen vanaf 1/3/17. Het Strategisch
Overleg Minderjarigen werkt een voorstel uit. Wordt geagendeerd op het
volgende IROJ.
Mozaïekdecreet
Vanuit de politiediensten weinig of geen problemen vastgesteld met het kantschrift.
Zijn er nog bijkomende bemerkingen?
Het CLB merkt op dat politiediensten of sociale diensten van de jeugdrechtbank
meer en meer rechtstreeks aan scholen vragen stellen. Is dit wel een goede
evolutie? Zij hebben een ander mandaat dan het CLB?
Iedereen checkt bij zijn achterban. Feedback op het volgende IROJ.
o



2.
Voorzitterschap IROJ periode 2017-2018
Jan Bots engageerde zich voor één jaar. Zijn er andere kandidaten voor 2017-2018? Jan
Bots is kandidaat om zijn mandaat met één jaar te verlengen.
Het voorzitterschap houdt het voorzitten van het IROJ in, daarnaast ook de voorbereiding,
enkele opdrachten, de taskforce PVF, overleg in Brussel met de andere voorzitters, …
Vanuit de BJB wordt gepleit voor neutraliteit / onafhankelijkheid.
De leden van het IROJ zijn akkoord om het mandaat van Jan Bots te verlengen.
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3.
Dagelijks bestuur IROJ periode 2017
In 2017 zal K&G deelnemen aan het voorbereidend vierkant.
o VAPH-sector: behouden we deze constructie? Indien we meer gewicht willen
geven aan het IROJ beter voorbereiding vanuit de verschillende sectoren,
ipv te werken met een beurtrol?
Kan zeker, het voorbereidend vierkant dient wel een voorbereidende
vergadering te blijven.
o Cliëntvertegenwoordiging: Ilse De Groof polst bij de anderen of zij
willen/kunnen deelnemen. Indien niet zal Ilse haar mandaat verder zetten.
4.
Vlaams regioplan IROJ: bespreking
Zie ook document regioplanning jeugdhulp 2016-2019. Regioplan met 5 grote lijnen,
toegang, continuïteit, cliëntparticipatie, verontrusting en advisering. Voor cliëntparticipatie
is er 10.000€ voorzien, voor de andere vier lijnen 20.000€ (samen). Hoe gaan we het
beheer van deze middelen vorm geven?
Voorstel om het penhouderschap bij het CAW Antwerpen te leggen. De leden van het IROJ
gaan hiermee akkoord.
De governance structuur wordt voorgesteld op het volgende IROJ.
Hoe kijkt het IROJ naar de inhoud van het regioplan? Er is een voorkeur om te werken met
een werkgroep per thema. Aan de werkgroep om hun agenda voor de komende drie jaar
te bepalen. De werkgroepen geven terugkoppeling op het IROJ.
K&G: er is reeds een stuurgroep uithuisplaatsing van kinderen, waar K&G, pleegzorg,
jongerenwelzijn en ACT vertegenwoordigd zijn. Misschien kan bij deze werkgroep worden
aangesloten?
De werkgroep advisering neemt uiteraard het thema advisering.
Middelen? We gaan uit van recurrente middelen, dus plan maken over meerdere jaren.
Besluit: Oproep aan alle leden van het IROJ: wie wil een werkgroep trekken en wie wil
deelnemen? Terugkoppeling op het volgende IROJ.
5.
Evaluatie acties verontrusting
De resultaten van de evaluaties zullen worden meegenomen in de werkgroep verontrusting
van het regioplan.
De initiatieven zijn over het algemeen positief geëvalueerd.
6.
Bezorgdheid kinder- en jeugdpsychiatrie
Caroline Debruyne licht toe.


Fuguevermijdende zorg voor meisjes (ter info)
Er is vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie zeker bereidheid om hierrond samen te
zitten om inhoudelijk af te stemmen.



Probleem van wachtlijsten en prioritering
Botsen soms op het intersectorale. Personen verliezen bv hun prior omdat ze in
opname gaan. Dit maakt uitstroom ook zeer moeilijk. Wij garanderen sowieso al
een behandeling van 6 maanden. In die 6 maanden willen we een partner vinden
om perspectief te hebben. Nog eens met 6 maanden verlengen is nefast voor de
instroom, maar ook voor de cliënt zelf.
Het probleem van het verliezen van prior wordt momenteel bekeken met de
consulent.
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Afspraak: Jan De Ridder wil dit wel mee bekijken. Wordt opgenomen onder het thema
continuïteit.


Mobiele zorg voor crisis en langdurige zorg voor complexe dossiers.
In de Kempen is er al een mobiel team. Wat met personen met angststoornissen?
Zij deden een beroep op de mobiele teams. De templates zijn ondertussen afgerond.



De CLB's hebben door de toename van opdrachten minder capaciteit voor
diagnostiek.
Deze personen gaan daarom naar psychiatrische klinieken voor tests. Dit wordt
echter niet terugbetaald. Dit gaat over 500 à 800€ (aankoop van diagnostisch
materiaal). Oplossing voor mensen met minder budget?
Dit werd nog niet besproken in het PANG.
In regio's Mechelen en Antwerpen is er wel één organisatie die diagnostiek doet. In
de Kempen is dit er niet.

We dienen een gemeenschappelijk signaal te geven over deze financiële drempel.
Mogelijk kan dit binnen de PSA's aangevraagd worden. Alleen voor mensen die al
een vraag hebben.
Besluit: we bekijken of we hierrond actie ondernemen. Ondersteuningsplan van de
aanmelder bij de toegangspoort is een optie.
7.

PVF
o Brief IROJ voorzitters
De taskforce PVF minderjarigen komt mogelijk te vroeg. Plus deze dient
vooraf gegaan te worden door een Taskforce Jeugdhulp 2.0. De overheid
kiest voor een nieuw financieringsmodel voor een deel van de doelgroep.
Dat terwijl jeugdhulp nog nieuw gevormd moet worden.
o

Taskforce PVF minderjarigen
Het verslag en de agenda van deze taskforce zal van zodra beschikbaar
worden doorgestuurd.

8.

Overgang naar meerderjarigheid in de jeugdhulp: Bespreking plan van
aanpak
Thema jongvolwassenen: CAW Antwerpen wil graag een intersectorale ad hoc werkgroep
opstarten. Suggestie om aan te sluiten bij de werkgroep Mind the gap, en hier een
beleidsmatig luik aan te koppelen. Julie Degrieck is kandidaat om deze werkgroep te
trekken.
Mind the gap = intervisies op casusniveau. Meer informatie wordt mee verstuurd met het
verslag.
Cachet start met de ronde van Vlaanderen waarbij ze in elke provincie rond dit thema een
overleg organiseren.
Wordt dit ondersteund door de leden van het IROJ?
Kan dit onder het thema continuïteit?
De IROJ leden koppelen dit terug naar hun achterban.
Ook vraag om actief mee op zoek te gaan naar partners.
9.

Terugkoppeling
Netwerken
Jeugdhulp,
Provinciale
Netwerkcomité GGZ
o Mechelen: niet doorgegaan. Verplaatst naar 26/1.

NSG

Crisis,
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o

o
o

10.

Antwerpen: inventaris opgemaakt van problematieken (verslag voor het
IROJ volgt). Idee gelanceerd om te starten met intersectoraal project
wisselleren.
Kempen: toelichting werking Huizen van het Kind en netwerkgroep crisis.
Netwerkstuurgroep crisis: GGZ en PANG waren beiden niet aanwezig. Doel
van het overleg was onder meer om te komen tot een geïntegreerd meldpunt
crisis GGZ en integrale jeugdhulp. Door hun afwezigheid konden een aantal
thema's niet worden besproken. Dit signaal zal worden opgenomen door
Julie Degrieck.

Varia
o Ter info: nota instemming
o

Data 2017: 31/10 wordt verzet naar 7/11.

o

Intersectorale infopunt: middelen eindigen eind december 2016. Middelen
in 2017 zijn onzeker. Enkele organisaties willen nog investeren in een
afgeslankt infopunt. Kan in 2017 niet vanuit middelen jongerenwelzijn. Aan
de provincie zal opnieuw een vraag gesteld worden. Volgende week is er een
overleg gepland tussen Vlaanderen en dienst Welzijn provincie Antwerpen
over de overbrugging voor 2017.
Update: de provincie zal de financiering van januari tot juni op zich nemen.
Vanaf juni tot december 2017 financieren de verschillende betrokken
partners en Vlaanderen. Het project kan dus in 2017 doorlopen.
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