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1 GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG (21/04/2015)
Goedkeuring: Het verslag wordt goedgekeurd.
Opvolging:
 Vorming deradicalisering:
Eind december kende minister Homans een subsidie toe aan het project ‘Gezocht identiteit’ van
vzw Motief. Het doel van dit project is het bieden van ondersteuning aan eerstelijnswerkers
omtrent identiteitsontwikkeling bij jongeren binnen het kader van een preventieve aanpak van
radicalisering.
Specifiek voor Brussel bouwde vzw Motief een vormingsaanbod uit in samenwerking met de
Vlaamse Gemeenschapscommissie. In deze vorming reikte de vzw de eerstelijnswerkers uit het
jeugdwerk en de jeugdhulpverlening kaders en handvatten aan om de identiteitsontwikkeling
van moslimjongeren op een constructieve en pedagogische manier te ondersteunen.
De vorming werd hoofdzakelijk bijgewoond door hulpverleners. De ontwikkelde didactische
materialen zijn vrij ter beschikking en kunnen opgevraagd worden via Kim.Herremans@vgc.be.
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Vanuit CAW wordt meegegeven dat de vorming door de medewerkers als positief werd
geëvalueerd.
Vertegenwoordiging CLB’s in IROJ:
CLB had initieel de vraag om met drie medewerkers aanwezig te kunnen zijn op het IROJ. In
praktijk betekent dit dat er een extra lid dient gecoöpteerd te worden. Er wordt afgestapt van
deze vraag en CLB zal intern een beurtrol afspreken. Tegen volgend IROJ zullen de vervangers van
zowel Daniël Deblock als Jean-Pierre Tavernier doorgegeven worden.
Brief Exil beantwoorden: voor meer informatie, zie brief met vraag die eerder doorgemaild
werd. De voorzitter heeft een antwoord geformuleerd en de brief beantwoord zoals afgesproken
op het IROJ van 21 april 2015.

Andere punten ter opvolging komen terug in de agenda.

2 MEDEDELINGEN EN VARIA










Cliëntoverleg IJH en bemiddeling: voorstel aanpak bekendmaking:
Sinds de ingang van het decreet heeft de VGC de opdracht om bemiddeling en cliëntoverleg in
kader van IJH te ondersteunen. Voor Brussel liggen de cijfers van cliëntoverleg al jaren veel lager
dan in de rest van Vlaanderen, en ook de methodiek van bemiddeling wordt heel weinig ingezet
in de regio. Aangezien VGC o.a. als opdracht heeft om bemiddeling en cliëntoverleg in Brussel
bekend te maken, wordt er gepolst of een ‘communicatiemoment’ voor hulpverleners zinvol kan
zijn om de methodiek beter bekend te maken. De leden van de adviesraad geven aan dat een
betere bekendmaking zeker kan helpen om de methodiek beter in te zetten. Er wordt
gesuggereerd dat dit moment best in de maand oktober kan plaatsvinden.
Op volgend IROJ zal de VGC een concreet voorstel voorleggen.
Vragenlijst participatie:
De werkgroep ‘participatie’ wenst te komen tot een verheldering van het containerbegrip
‘participatie’ via een bevraging. De afspraak was om deze bevraging ingevuld terug te sturen
tegen 21/04. Gelet op de beperkte respons, wordt een oproep gedaan om zo snel mogelijk de
bevraging ingevuld terug te sturen naar kim.herremans@vgc.be.
Denkdag crisisjeugdhulp:
De denkdag werd verplaatst van 16 september naar 23 september 2015. De uitnodiging werd
inmiddels verspreid, met warme oproep naar deelname uit IROJ en stuurgroep CJ. We hernemen
dit op het volgende IROJ: nagaan wie zich inschreef en voorbereiden vanuit IROJ. Op de website
van jongerenwelzijn, www.jongerenwelzijn.be, is een discussietekst te vinden vanaf 15 augustus.
De tekst zal meegestuurd worden met de uitnodiging voor het IROJ van september.
Vraag werkgroep brede instap:
In de werkgroep brede instap wordt vastgesteld dat veldwerkers onvoldoende kennis hebben
over de mogelijkheden op het terrein. Om de bekendheid en de werkingen te verhogen wordt er
nagedacht aan een ‘kennismakingsmoment/infomoment’. De vraag aan het IROJ is of dit
moment beperkt wordt tot de brede instap of best verruimd kan worden? De vraag aan VGC is of
de organisatie van dit moment mee kan ondersteund worden.
Vanuit het IROJ wordt meegegeven om ook de brug te maken met het initiatief dat loopt vanuit
BJZ rond meer afstemming over de modules RTJ.
IROJ geeft aan dat het best ook ruimer bekeken wordt dan enkel brede instap.
VGC geeft aan dat het standpunt is dat extra ondersteuning niet mogelijk is. Aangezien er ook
linken zijn met het initiatief rond een communicatiemoment rond CO en BM, zal de vraag
bekeken worden en het standpunt later meegedeeld worden.
Verdere bespreking op volgend IROJ.
Wijziging IROJ-lid: Christine De Vos is niet langer plaatsvervanger in IROJ Brussel. De sector VAPH
laat weten wie de nieuwe plaatsvervanger is.
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Jaarlijkse bijeenkomst PPO-voorzitters en voorzitter BIKA: Op 19 juni gaat de jaarlijkse
bijeenkomst door van de voorzitters van alle PPO’s in Vlaams-Brabant en BIKA.
Afscheid Jean-Pierre Tavernier: Jean-Pierre gaat weldra met pensioen. Hij wordt bedankt voor
zijn jarenlange engagement binnen de sector en het Brusselse werkveld.

3 VOORSTELLING GIDS NIEUW GGZ-BELEID KINDEREN EN
JONGEREN
Het nieuwe GGZ-beleid voor kinderen en jongeren gaat uit van een globale en geïntegreerde aanpak.
Er zal gewerkt worden met zorgnetwerken. In die zorgnetwerken wordt gestreefd naar overleg en
samenwerking met de partners van de gespecialiseerde GGZ en belendende sectoren. In Vlaanderen
wordt rekening gehouden met IJH.
Kabinet en administratie CGG spraken af dat het nieuwe GGZ-beleid in alle IROJ zal worden
toegelicht door Bert Plessers, federaal coördinator van de netwerken, kwestie van uniformiteit in
informatie en afspraken. Hij geeft de toelichting in elk IROJ in het najaar.
Voor vandaag was Bert Plessers verhinderd. Vandaar is deze toelichting en bespreking verdaagd naar
het IROJ van 15 september.
Vanuit CGG Brussel wordt toegelicht dat het IROJ in een tweede fase zeker zal betrokken worden bij
de verdere uitbouw, aangezien er veel linken en raakvlakken zijn.

4 FEEDBACK OVERLEG IROJ-VOORZITTERS/ VLAAMSE
AANSTURING
Op korte termijn is er heel wat overleg geweest tussen de IROJ-voorzitters onderling en met actoren
uit de Vlaamse aansturing:
 Op 05/05 ging het jaarlijks overleg voorzitters IROJ-voorzitter MC door. Dit overleg werd
voorbereid door de IROJ-voorzitters onderling.
Het was een zinvol overleg als eerste kennismaking. Achteraf leefde het gevoel dat er veel vragen
gesteld waren door de voorzitters, zonder dat er echte antwoorden kwamen. Het MC had
hoofdzakelijk een ondertoon van berusting en planning op lange termijn.
Er werd even stilgestaan bij de situatie van de crisismeldpunten en de specificiteit van de
Brusselse situatie, maar ook hier kwamen geen antwoord. Er werd gevraagd om de
bekommernissen mee te nemen.
Er werd gevraagd naar ondersteuning van de IROJ. Het werd duidelijk dat er nog niet
onmiddellijk middelen voorzien worden (ten vroegste 2017).
De betere doorstroming van informatie tussen MC en IROJ werd ter sprake gebracht, alsook de
vraag om zicht te krijgen om het lange termijn perspectief.
 Op 22/05 ging een overleg door met de IROJ-voorzitters, provincies/ VGC, Vlaamse
vertegenwoordigers in de IROJ en Martine Puttaert, waarop David Debrouwere (afdelingshoofd
voorzieningenbeleid AJ) deels aanwezig was. Ook dit overleg werd voorbereid door de IROJvoorzitters onderling.
De voorzitters signaleerden dat de hertekening van de structuur bezorgdheid creëert, aangezien
de plaats van het IROJ in het geheel niet duidelijk is. Om de beleidscyclus tussen MC en IROJ te
versterken, werd afgesproken om na elk MC de belangrijkste besluiten terug te koppelen aan de
IROJ-voorzitters én om door te nemen wat er vanuit de IROJ werden geagendeerd en wat de
beslissingen van het MC zijn.
De afspraak werd gemaakt om op elk MC “nieuws uit de regio” te brengen. De
vertegenwoordiger van de VG en de voorzitter maken dit samen op. IROJ-leden kunnen steeds
zaken melden, Marian neemt ook contact op waar nodig om stand van zaken te kennen (vb
stuurgroep CJ, werkgroep brede instap). Het IROJ wordt telkens geïnformeerd over het nieuws
dat op het MC wordt gebracht uit de eigen regio. Het IROJ gaat akkoord met dit voorstel,

Pagina 4 van 7
Mathiue en Marian krijgen het mandaat om dit te doen.
Er werd afgesproken dat er gewerkt wordt aan informatiedoorstroom naar het terrein.
Er wordt een nota voorbereid door Martine Puttaert voor het MC van eind juni.
Vanuit IROJ wordt het als een sterkte gezien dat de voorzitters op 1 lijn zitten.
David Debrouwere gaf mee dat de budgettaire ruimte in 2016 zeer beperkt zal zijn. 2016 zal
gebruikt worden om te kijken hoe een ruimer adviseringsbeleid vorm kan krijgen.
Hij heeft expliciet de regio bedankt voor de advisering rond krachtgerichte contextbegeleiding.

5 OPVOLGING REORGANISATIE MELDPUNTEN CJ
In oktober komt een vervolgoverleg tussen CAW Brussel en het kabinet. Voorlopig is er nog geen
officieel standpunt meegegeven.
In afwachting tot het volgende overleg krijgen beide meldpunten de tijd krijgen om zich verder voor
te bereiden.

6 ADVISERING DOOR HET IROJ
6.1 Geen uitbreiding crisishulp aan huis voor Brussel
Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) vraagt aan de IROJ om advies uit te brengen over uitbreiding
crisishulp aan huis (CaH).
Voor Brussel en voor Halle-Vilvoorde is er geen uitbreiding CaH voorzien. Voor Vlaams-Brabant wordt
een uitbreiding voorzien van 12 begeleidingen, in te zetten in arrondissement Leuven. Argumentatie
van de keuze voor arr. Leuven is dat er in arr. Halle-Vilvoorde en Brussel een groot engagement
wordt genomen in interventie en begeleiding door De Loper. Cijfers van de netwerken CJ wijzen uit
dat de nood aan uitbreiding interventie en begeleiding het meest urgent is in arr. Leuven.
Concreet betekent het dat IROJ Brussel hier geen advies over kan geven.

6.2 Procedure en timing advisering uitbreiding mobiel avraag of eranbod
gericht op uitstroom uit gemeenschapsinstellingen
Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) vraagt aan het IROJ om te adviseren over versterking van het
mobiele aanbod gericht op uitstroom uit de gemeenschapsinstellingen. Zie omzendbrief in bijlage bij
de uitnodiging. Het betreft een intersectorale oproep, “aan de geïnteresseerde initiatiefnemers in de
jeugdhulp”.
Volgende uitbreiding is voorzien voor onze regio:
 5 modules kortdurende intensieve contextbegeleiding voor meisjes, voor de regio’s Antwerpen,
Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel
 4 modules kortdurende intensieve contextbegeleiding voor jongens, voor de regio’s VlaamsBrabant en Brussel
Voor deze advisering wordt er door AJ achtergrondmateriaal verzameld om aan de IROJ aan te
bieden.
 Meisjescapaciteit (uitstroom uit Beernem): er is gekozen voor werkgebieden die groter zijn dan
de regio. Afspraak is dat elke initiatiefnemer advies vraagt aan alle IROJ van de regio’s tot
dewelke ze hun aanbod richten. AJ zal hierover een bijkomende communicatie doen.
 Jongenscapaciteit (uitstroom uit Mol en Ruislede): er wordt niet uitgesloten dat verschillende
regio’s door één initiatiefnemer worden bediend. Dezelfde afspraak is dan van kracht.
Timing: initiatiefnemers dienen hun dossier in bij de betreffende IROJ tegen 28/08. Voorbereiding op
de werkgroep advisering op 03/09/2015, advisering op IROJ BRU op 15/9 en op IROJ VBR op 17/9.
Initiatiefnemers dienen hun aanvraag in bij AJ tegen 02/10/2015.
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Er wordt als advies meegegeven aan de werkgroep advisering dat er moet gekeken worden naar de
mobiliteit van de voorziening die indient: de jongeren kunnen over heel België wonen, waardoor je
als voorziening heel Vlaanderen moet kunnen bedienen.

6.3 Algemene feedback uit werkgroep advisering
Vraag aan de verschillende sectoren om relevante cijfergegevens te verzamelen die de nood aan
hulpverlening in de eigen sector in kaart brengen, tegen 3 september 2015.

7 VORMING EN AFSTEMMING INZAKE VERONTRUSTING
Toelichting
Op 26 mei werd er samengekomen met de werkgroep verontrusting.
Zie voorstel aanpak vorming en afstemming verontrusting vanuit voorbereiding en na bespreking op
IROJ Vlaams-Brabant. Een geactualiseerd voorstel wordt ter plaatse uitgedeeld.
Voorstel is ook om de casustafels op 20 november hier deels aan te koppelen. De uitnodiging voor de
casustafels werd eerder al verspreid. Dit wordt ook ter plaatse uitgedeeld. Vraag aan IROJ om dit
actief te verspreiden en op zoek te gaan naar casussen.
Beschikbaar budget: 5.000 euro voor Brussel + 10.000 euro voor VL-Brabant (indien er samengewerkt
wordt, kan er meer ingezet worden)
Zie document dat eerder werd doorgestuurd. Hieronder de bedenkingen vanuit het IROJ:
- De vraag wordt gesteld waarom er specifiek gekozen werd om ‘afstemming met de
parketten’ op te nemen in een document rond vorming en afstemming. Er wordt aangegeven
dat deze afstemming zeker moet gebeuren, maar dat er nog andere figuren zijn die er
kunnen uitgelicht worden.
Er wordt verduidelijkt dat de parketten in Brussel vragende partij zijn om in overleg te gaan.
- Bedenking dat het jammer is dat het MC de sectorspecifieke vorming niet mogelijk maakt,
aangezien er nu niet voldoende in de diepte kan gewerkt worden. Een vorming op maat is
erg belangrijk.
- 15.000 euro is een beperkt budget waardoor er is een zeker focus nodig, vandaar de keuze
voor de brede instap. Maar met randopmerking dat het zinvol zou zijn om te verruimen.
- De suggestie wordt gemaakt om in het onderdeel ‘competentietraining’ en ‘casustafels’ ook
de specifieke Brusselse tweetalige context (institutioneel kader)mee te nemen. Op het
terrein leven hier heel veel vragen over.
- Er wordt gesignaleerd dat er reeds verschillende initiatieven bestaan (BIKA, …) en dat er
afstemming moet komen tussen de casustafels en de bestaande initiatieven.
- Er is ongerustheid over wie het vormingstraject zal opnemen. VK en OCJ geven aan dat ze dit
niet zullen doen. Andere sectoren geven aan dat het werkveld nu reeds onder hoge
werkdruk staat en dat het dus niet eenvoudig zal zijn om een partner te vinden die de
vormingen kan aanbieden binnen het beschikbare budget.
Er wordt gesuggereerd om de vraag rond het geven van vormingen ook te stellen aan de
hogescholen.
Indien er niemand gevonden wordt die de opdracht wenst op te nemen, kan dit ook een
signaal zijn naar het MC.
Mits integratie van bovenstaande opmerkingen gaat het IROJ akkoord met de voorgestelde manier
van werken.
Er werd inmiddels een oproep gedaan vanuit alle IROJ-leden naar sociale ondernemers voor wat
betreft de competentietraining.

Pagina 6 van 7
De werkgroep verontrusting krijgt het mandaat van beide IROJ om de vorming en afstemming
verontrusting verder uit te werken en om een plan in te dienen bij het MC. Twee geplande
bijeenkomsten: 25 juni en 22 juli. Iedereen wordt uitgenodigd voor de werkgroep vorming/
afstemming verontrusting VBR/ BRU op donderdag 25 juni, 9.30u tot 11.30u, op de VGC.
De IROJ worden geïnformeerd over de verdere plannen in september.

8 VRAAG WERKGROEP REMEDIËRING BRUSSELSE KNELPUNTEN
Toelichting door Piet Ketele
Door afwezigheid van Piet Ketele wordt dit punt niet behandeld.

9 AGENDAPUNTEN VOLGENDE IROJ (15/09/2015)








Advisering uitbreiding mobiel aanbod gericht op uitstroom uit gemeenschapsinstellingen
Voorstelling nieuw GGZ-beleid kinderen en jongeren
Actieplan IROJ
Vlaams cijferoverzicht
Vorming verontrusting: verdere concrete afspraken
Communicatiemoment CO en BM: verdere concrete afspraken
Voorbereiding denkdag CJ op 23/9

Afsprakenrooster

Afspraak

Wie

Tegen

Vervangingen van Jean-Pierre Tavernier, CLB en VAPH
Daniël Deblock en Christine De Vos
doorgeven

Volgend IROJ

Vragenlijst participatie invullen

Iedereen

a.s.a.p.

Oproep sociaal ondernemerschap
vorming verontrusting
Relevante cijfergegevens te verzamelen
die de nood aan hulpverlening in de
eigen sector in kaart brengen

Iedereen

asap

Iedereen

3/09/2015

Status

Opmerking

Pagina 7 van 7

