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1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag (14 oktober 2014)
Goedkeuring: Het verslag wordt goedgekeurd.
Opvolging:


Samenstelling IRPC: Johan VDA informeert het IROJ over de samenstelling en over de
concrete vraag naar uitbreiding. Het gaat over één IRPC voor Vlaams-Brabant en
Brussel. De kandidaturen van de huidige leden zijn binnen.
De vraag aan het IROJ is om bijkomend drie kandidaat- vertegenwoordigers aan te
duiden (telkens één effectieve en één plaatsvervanger):
o Een vertegenwoordiger van de sector BJB: die vraag is al gesteld op het
overlegplatform BJB. Er zou in de loop van december iemand worden aangeduid.
o Een vertegenwoordiger voor de sector Kind en Gezin: via de vertegenwoordigers
van K&G op IROJ Vlaams-Brabant werd de vraag gesteld om dit te agenderen op
het platform K&G. Johan VDA spreekt met hen verder af.
o Een cliëntvertegenwoordiger met expertise BJB: er is al een
cliëntvertegenwoordiger voor de sector VAPH. Net als in het IROJ, kan die functie
in tandem worden opgenomen. Deze vraag wordt geagendeerd op het overleg
van cliëntvertegenwoordigers op 3 december.
Vanuit BJB werd de vraag geformuleerd om zicht te krijgen op de zinvolheid van het
IRPC. Er wordt vastgesteld dat er op dit ogenblik een tweesporenbeleid gevoerd wordt
(verschillende procedure voor VAPH en jeugdhulpregie).
De vraag wordt gesteld waarom er niet gekozen wordt voor één uniforme procedure voor
alle sectoren. BJB is niet geneigd om deel te nemen als er geen duidelijkheid is over
deze fundamentele vraag.
Johan VDA verduidelijkt dat de keuze voor twee procedures historisch gegroeid is.
Tijdens de hertekening van het jeugdhulplandschap is er gekozen om een splitsing te
www.vlaanderen.be/jeugdhulp

Pagina 2 van 8
maken in de manier van prioriteren. Er wordt verduidelijkt dat de criteria binnen
jeugdhulpregie en binnen VAPH wel gelijk zijn en intersectoraal, wat uitwisseling mogelijk
maakt.
Het IROJ wenst de bezorgdheid te uiten over het ontbreken van één gemeenschappelijke
visie op het bepalen van prioriteiten en wenst dit signaal op te nemen in een globale
bundel, met zowel bezorgdheden als beleidssuggesties, die vanuit het IROJ
overgemaakt worden aan het MC.
BJB signaleert dat de vraag opnieuw op de agenda staat op het volgende
overlegplatform BJB.
Vanuit VAPH wordt de vraag gesteld of de verhouding van expertise wel evenwichtig is.
In het overleg zitten slechts 2 personen uit de sector, terwijl het allemaal VAPH dossiers
zijn.
Uiteindelijk beslist het MC over de definitieve samenstelling van het IRPC.
Voor verdere vragen en afspraken: johan.vanderauweraert@jongerenwelzijn.be.


Voorbereiding regionale rapportage: 5 januari 2014 is de deadline.
Opmerking vanuit K&G: wanneer de bedenkingen vanuit VL-Br en Brussel gelijk lopen
zullen deze in 1 document gesynthetiseerd worden. Dit gebeurd ook door VAPH.



Advisering contextbegeleiding: Marian bezorgde het advies van het IROJ aan alle
initiatiefnemers en ter info ook aan IROJ Vlaams-Brabant.
Binnen de Vlaamse Gemeenschap worden alle ervaringen van de verschillende IROJ’s
over de eerste adviseringsronde samengelegd. Vanuit deze oefening zal er onderzocht
worden of er een ‘Vlaams kader’ kan uitgewerkt worden rond advisering.
Ter info: op het IROJ van Vlaams Brabant staat in december een tweede
adviseringsvraag geagendeerd (rond VAPH ombouw).
Er wordt benadrukt dat het belangrijk is dat de advisering voor alle sectoren uniform
gebeurt en vertrekt vanuit een Vlaams kader. Daarenboven wordt gesignaleerd dat de
tijdsinvestering nu vaak buiten proportie is en dat het belangrijk is om te streven naar een
efficiënte werkwijze.
Afspraak: in december wordt dit agendapunt opnieuw geagendeerd en zal de verdere
aanpak besproken worden. Dan zal er ook een terugkoppeling gebeuren van de
werkwijze die het IROJ Vlaams-Brabant hanteert.

2. Mededelingen


Brief VGPH (zie bijlage bij uitnodiging): Het IROJ neemt kennis.
De voorzitter stelt voor om te reageren via een brief dat het IROJ kennis genomen heeft
van hun brief en te erkennen dat het een gedeelde bezorgdheid is van
vertegenwoordigers. In de brief zal ook vermeld worden dat ze steeds in de mogelijkheid
zijn hun bezorgdheden over te maken aan het IROJ.
Het IROJ gaat akkoord met deze werkwijze.
Er wordt gesignaleerd dat de vraag rond participatie in het IROJ ook leeft bij andere
gebruikersgroepen.
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Binnen de Vlaamse Gemeenschap werkt men op dit ogenblik rond dit thema (bv. idee
van cliëntenforum).


Brief DOP (zie bijlage bij uitnodiging): Marian nam contact op met Johan Gils, DOP
Vlaams-Brabant en Brussel. Vraag van het DOP is langs welke kanalen zij zich het best
verder bekend kunnen maken, gezien DOP nog niet voldoende bekend is in het
landschap.
Voorstel om DOP bekend te maken via BIKA (en PPO’s voor Vl-Brabant).
Het IROJ gaat akkoord met deze werkwijze.
Marian neemt contact op met Johan Galle (BIKA) en met Johan Gils.
Afspraak is om op het IROJ alle vragen rond het voorstellen van organisaties te bekijken
en te bepalen welke kanalen het meest geschikt zijn.



Thema radicalisering: zie informatie in bijlage 1.
Vragen aan het IROJ:
- Zijn er al (veel) casussen in de regio waar radicalisering aanwezig is?
- Knelpunten? (vooral de spanning tussen veiligheidsbenadering en hulpverlening)
- Is er in de regio nood aan ondersteuning en expertise bij volgende situaties:
o Opvangen van signalen van radicalisering en hoe mee omgaan (ook meer
preventief)
o Wat bij dreigend vertrek naar Syrië?
o Wat bij terugkeer?
De jeugdrechtbank signaleert dat er op dit ogenblik reeds enkele casussen gekend
zijn. De vaststelling is dat de samenwerking tussen hulpverleners en politie niet
evident verloopt. Op dit ogenblik raakt de hulpverlening niet opgestart.
Er is dringend nood aan expertisedeling en een opleiding voor hulpverleners.
Ook binnen BJB zijn er reeds casussen, waar het spanningsveld tussen hulpverlening
en veiligheidsdiensten voelbaar is.
Op Vlaams en Federaal niveau worden er acties ondernomen rond de thematiek.
Zo worden er momenteel ‘deradicaliseringsambtenaren’ aangeworven in een aantal
gemeenten in Vlaanderen. In Vilvoorde is deze medewerker reeds gestart.
Uit de actuele cijfers blijkt dat van de 300 gekende strijders, 50% afkomstig is uit
Brussel.
De voorzitter signaleert dat OTA (ondersteuningsteam allochtone jongeren) hier
reeds een aantal taken in opneemt. De voorzitter zal contact opnemen met de
organisatie en bekijken wat het aanbod is
Er wordt gesignaleerd dat onderwijs ook een belangrijke partner is.
Binnen IROJ leeft de vraag/behoefte om hier een initiatief rond te nemen.
De voorzitter engageert zich om:
- contact op te nemen met de onderwijsverantwoordelijke van VGC (o.a. rond
levensbeschouwelijke vakken)
- uit te klaren welke rol OTA kan beteken voor hulpverleners.



Overgang van cliënten van de voormalige wachtlijsten VAPH en BJB naar Insisto
Toelichting door vertegenwoordigers VAPH:
Er wordt gesignaleerd dat er bij de overgang naar Insisto vermoedelijk een aantal
jongeren zijn uitgevallen (die op het ogenblik van de overgang nog geen PEC ticket
hadden).
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Er wordt gesteld dat de eerste stap moet zijn om effectief in kaart te brengen om hoeveel
jongeren het gaat (moet gedocumenteerd worden vanuit VAPH).
VAPH heeft reeds aangegeven op de hoogte te zijn en gecommuniceerd te hebben naar
de contactpersonen.
Er wordt afgesproken om de vraag te stellen aan VAPH vanuit OBC en te bekijken welke
actie wenselijk is. Indien het wenselijk is kan er op het IROJ van december bekeken
worden hoe de bezorgdheid kan ondersteund worden.


Koninklijk Instituut Woluwe laat weten dat op 1 januari 2015 de vzw van de
thuisbegeleidingsdienst zal integreren in deze van het MFC.

3. Actieplan participatie: afspraken over uitwerking eerste actie
Zoals afgesproken op het IROJ van 14 oktober vond er een voorbereidend overleg plaats
rond dit agendapunt tussen de voorzitter, de medewerker van Cachet, een medewerker
van de Vlaamse gemeenschap en van VGC.
In dit voorbereidend overleg werd het voorstel uitgewerkt om per actiepunt (één per jaar)
te bekijken wat de beste methodiek is.
Voor het eerste actiepunt is het voorstel om te werken met een kleine werkgroep, waarin
iemand zit van Cachet, iemand vanuit de Vlaamse Gemeenschap, een medewerker
vanuit VGC en één of meerdere leden van het IROJ.
Er wordt verduidelijkt dat er ook kan gekozen worden om iemand uit de achterban aan te
duiden om deel te nemen aan het overleg.
Wanneer het actiepunt voorbereid en uitgewerkt is door de werkgroep, wordt er
teruggekoppeld naar het IROJ.
Jaar per jaar dient de methodiek geëvalueerd te worden, alsook de samenstelling van de
werkgroep.
Het IROJ gaat akkoord met deze werkwijze.
Mogelijke kandidaten:
‘t Pasrel: gaat bekijken of ze zich kandidaat stellen
CAW: er zal navraag gedaan worden
Afspraak is dat iedereen navraagt binnen de sector of er kandidaten zijn en het voor 2
december doorgeeft aan Marian.
Voor de eerste actie zal er vertrokken worden vanuit bestaand materiaal. Er wordt een
oproep gedaan om bestaande teksten door te sturen naar Marian.
4. Organisatie (werkgroepen) van het IROJ
Het bestaande organogram (zoals goedgekeurd op het IROJ van juni) wordt voorgesteld. De
vraag ligt voor of dit organogram volledig is.
Volgende leemtes worden gesignaleerd:
- Er werd tot op heden nog geen invulling gegeven aan de werkgroep brede instap. De
vraag is of deze werkgroep moet opengetrokken worden naar ‘rechtstreeks
toegankelijke hulp’.
Vanuit de sectoren wordt benadrukt dat er nood is aan afstemming rond deze
thema’s.
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Aangezien er binnen de provincie Vlaams-Brabant reeds een werkgroep lopende is,
leeft de vraag of integratie in deze bestaande structuur wenselijk is.
Afspraak: Gwen neemt initiatief en zal de link naar het IROJ bewaken.
Voor crisisjeugdhulp en BIKA werd tot op heden nog niet afgesproken hoe de
terugkoppeling gebeurt naar het IROJ.
Afspraak: voor crisisjeugdhulp zal Gwen de terugkoppeling opnemen, vanuit BIKA
wordt de vraag gesteld aan Johan Galle (voorzitter BIKA en plaatsvervanger in het
IROJ).
Vraag om visueel een onderscheid te maken tussen de overlegplatforms die
vertrekken vanuit een opdracht IJH en de overlegplatforms met een signaalfunctie.

Marian past het organogram aan.
De aangepaste versie wordt ter goedkeuring voorgelegd op het IROJ van december.
5. Inventarisatie afspraken met politie/ parket over gegevensdeling
In verschillende regio’s blijkt er vraag te zijn vanuit politie/ parket om feedback te geven na
een doorverwijzing. Op het IAWG (Vlaams overleg met alle sectoren) werd het standpunt
ingenomen dat er geen feedback aan gerechtelijke kaders kan worden gegeven vanuit een
vrijwillig kader. Indien het parket zelf wil blijven opvolgen, bij grote bezorgdheid, kunnen ze
verwijzen naar gemandateerde voorzieningen.
Naar aanleiding van deze discussie, lijsten we de regionale praktijken op. Bestaan er
afspraken met politie/ parket over gegevensdeling?
Voorlopig is er slechts één case gekend bij CLB. Andere relevante ervaringen kunnen
uiterlijk tegen 28/11 worden doorgegeven aan Marian.
BJB signaleert wel dat er door de politie vaak geen pv wordt opgesteld wanneer een jongere
wegloopt. Dit pv is echter wel noodzakelijk voor de voorziening.
In een volgende stap wordt dit op Vlaams niveau verder opgenomen.
6. Leerrecht: toelichting, stand van zaken en vragen aan het IROJ
Toelichting door An Sprangers
Voor meer informatie zie PowerPoint van de landschapstekening (in bijlage 2) en het
memorandum van Leerrecht (eerder doorgemaild).
Er worden twee vragen voorgelegd aan het IROJ:
1. Kan de beleidsgroep Leerrecht opgenomen worden in het organogram?
2. Kan de vraag naar structurele verankering van het project mee opgenomen worden
door het IROJ?
Op dit ogenblik zijn er (voor de werking in Vlaams-Brabant) financiële garanties tot
september. In de zoektocht naar structurele inbedding werd reeds contact
opgenomen met verschillende beleidsverantwoordelijken, alsook met
partnerorganisaties in andere regio’s. Dit laatste met als doel om een gezamenlijk
signaal te geven aan het Vlaams beleid.
Op beide vragen antwoordt het IROJ positief.
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De beleidsgroep Leerrecht zal opgenomen worden in het organogram. An Sprangers zal
minimaal 1 keer per jaar een stand van zaken schetsen op het IROJ.
Als antwoord op de tweede vraag, zal het IROJ net als het IROJ in Vlaams-Brabant, een
brief verzenden naar de bevoegde ministers.
De beleidsgroep Leerrecht zal een voorstel van brief voorbereiden tegen het IROJ van
december. De brief zal in de mate van het mogelijke afgestemd worden op de brief die
vertrekt vanuit Vlaams-Brabant, en rekening houden met de gevoeligheden en
opportuniteiten van Brussel.
7. Beslissing data IROJ 2015
Zie voorstel in bijlage bij de uitnodiging. Voorstel om af te stemmen met Vlaams-Brabant: op
IROJ Vlaams-Brabant werden de data goedgekeurd, telkens op donderdag in dezelfde week
(met enkele uitzonderingen).
Besluit: Dit voorstel wordt aanvaard. Zie definitieve data in bijlage 3.

8. Volgende IROJ: voorbereiding en agendapunten
Het volgende IROJ Brussel gaat door op dinsdag 16 december, 13.30u tot 16.30u.
Agendapunten:
 Brief VGPH
 Brief Leerrecht
 Opvolgen thema radicalisering
 Advisering door het IROJ
 Campagne “nu praat ik erover” (VK Brussel)
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AFSPRAKENROOSTER

Afspraak
Terugkoppeling sjabloon met
richtvragen voor rapportage over
transitieproces naar achterban
Feedback aan Marian a.h.v. sjabloon
met richtvragen
Verwerking gegevens voor eerste
bespreking rapportage op IROJ
Behoeftepeiling vormingen bespreken
met achterban en feedback aan
Marian
Inventarisatie afspraken met
politie/parket over gegevensdeling
(doorgeven aan Marian)
Brief VGPH
Thema radicalisering:
- OTA
- Onderwijsverantwoordelijke
aanspreken
Brief Leerrecht opmaken
Namen doorgeven aan Marian voor
deelname aan werkgroep rond
actieplan participatie
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Iedereen
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Marian
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Mathieu

Status Opmerking

28/11/2014
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