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1 GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG (16/06/2015)
Goedkeuring: Het verslag wordt goedgekeurd.
Opvolging:
 Werkgroep participatie:
In de werkgroep participatie werd het initiatief genomen om een bevraging te lanceren binnen
de IROJ leden om te komen tot een verheldering van het containerbegrip ‘participatie’. Jammer
genoeg kwam er na meerdere oproepen weinig reactie vanuit het IROJ. Daarom wordt
afgesproken dat de werkgroep opnieuw samenkomt en een nieuwe werkwijze uitwerkt. Kim
roept de werkgroep opnieuw samen.
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Communicatiemoment cliëntoverleg en bemiddeling en vraag naar infomoment vanuit
werkgroep brede instap:
Op de IROJ vergadering van 16 juni werd enerzijds gepolst of een ‘communicatiemoment’ voor
hulpverleners zinvol kan zijn om de methodiek van cliëntoverleg en bemiddeling beter bekend te
maken. De leden van het IROJ gaven aan dat een betere bekendmaking zeker kan helpen om de
methodiek beter in te zetten. Daarnaast werd door de werkgroep ‘brede instap’ gesignaleerd dat
er nood is aan een ‘kennismakingsmoment/infomoment’ voor de brede instap.
Gelet op de overlap tussen beide, werd de vraag gesteld of beide momenten niet kunnen
gecombineerd worden en of de VGC extra ondersteuning kan bieden aan de werkgroep ‘brede
instap’.
De VGC geeft aan dat er éénmalig ingegaan wordt op de vraag van de werkgroep ‘brede instap’
en dat er ondersteuning zal geboden worden.
De initiële timing was voorzien voor oktober, gelet op een aantal elementen (o.a. uitklaring van
de vraag, mobiliseren van het werkveld, afstemmen op Vlaamse vormingen, …) werd geoordeeld
dat het ‘communicatiemoment’ beter in het najaar van 2016 wordt georganiseerd.
De werkgroep ‘brede instap’ en de medewerker van de VGC zullen verdere concrete afspraken
maken en terugkoppelen op de volgende IROJ vergadering.
Vervanging plaatsvervanger VAPH:
De vervanging zal nog doorgegeven worden aan Marian.

Andere punten ter opvolging komen terug in de agenda.

2 MEDEDELINGEN EN VARIA





Leden IROJ Brussel:
o Caro Bridts zetelde als gecoöpteerd lid in IROJ Brussel, vanuit haar professionele rol als
opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede binnen Samenlevingsopbouw Brussel. In
het nieuwe meerjarenplan van Samenlevingsopbouw zijn de opdrachten gewijzigd en is
deelname aan het IROJ niet langer een prioritaire opdracht. Vandaar zegt Caro Bridts
haar lidmaatschap aan het IROJ op. Samenlevingsopbouw Brussel bedankt het IROJ voor
de vruchtbare samenwerking.
o Barbara Glorieux (Cachet) is in zwangerschapsverlof en wordt vervangen door Wiebe
Ramaekers.
Vorming EKC: (zie bijlage bij de uitnodiging): de vorming is gericht naar hulpverleners die graag
met EKC aan de slag willen gaan. De vorming gaat door in Brussel op 1 oktober 2015.
Brede instap: op Vlaams niveau is er een nieuw profiel ontwikkeld voor de brede instap. Het
aanbod brede instap wordt opgevat als een gids, niet als een toegangspoort tot verdere hulp.
Het nieuwe profiel van de brede instap wordt verankerd in één intersectorale typemodule.
De IROJ krijgen de opdracht om de profilering en positionering van de brede instap regionaal aan
te sturen en te concretiseren. Voor de concrete aanpak hiervan is een ontwerp actiefiche
gemaakt, door elk IROJ verder aan te vullen voor de eigen regio. Bedoeling is dat de IROJ,
voortbouwende op het Vlaamse uitgewerkte kader:
o initiatieven nemen om het profiel van de brede instap te verduidelijken t.a.v. relevante
regionale partners: de idee van het infomoment vanuit de brede instap kadert hierin.
o afspraken maken tussen de brede instap en de relevante partners in de regio over de
realisatie van hulpcontinuïteit;
o initiatieven nemen om de brede instap bekend te maken bij cliënten;
o eventuele uitbreiding van de brede instap adviseren en opvolgen.
We agenderen dit op het IROJ van 27 oktober, in samenspraak met de werkgroep brede instap.
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Feedback uit MC 22/6: Het Managementcomité (MC) keurde het voorstel goed om het MC en de
gemengde stuurgroep (GS) uit te breiden met één vertegenwoordiger van de IROJ-voorzitters. De
IROJ-voorzitters bepaalden onderling wie de mandaten opneemt. In het MC is Carla Vanherle
(voorzitter IROJ Limburg) effectief lid, Pascal Vanparys (voorzitter IROJ West-Vlaanderen) is
plaatsvervanger. In de GS is Mathieu Voets effectief lid, Tom Herbots is plaatsvervanger.
Mathieu geeft aan dat de overlegmomenten tussen de verschillende IROJ voorzitters een
belangrijk instrument is om te komen tot afstemming over de regio’s.
Feedback uit MC 14/9:
Brusselse ordonnantie vraagt politieke afstemming en de opdracht wordt aan jongerenwelzijn
gegeven.
De actieplannen rond verontrusting werden goedgekeurd zoals ze werden ingediend.

3 VRAAG CAR BRUSSEL NAAR DEELNAME AAN IROJ BRUSSEL
Zie vraag in bijlage bij de uitnodiging.
Bespreking:
De vraag om gecoöpteerd te worden als lid van het IROJ wordt als zinvol en positief ervaren. De
vraag wordt wel gesteld of de persoon alle centra vertegenwoordigt. Er dient uitgeklaard te worden
of de vraag gesteund wordt door alle centra.
Besluit: Er zal positief ingegaan worden op de vraag indien de persoon de hele sector in Brussel kan
vertegenwoordigen. Mathieu zal deze vraag opnemen en contact opnemen met de afzender van de
brief.

4 NIEUW GGZ-BELEID KINDEREN EN JONGEREN
De Gids werd eerder doorgemaild en ter vergadering uitgedeeld. Zie Power Point in bijlage 1.
Toelichting: Bert Plessers, Kathleen Coppens
-

-

9 ministers hebben samengewerkt rond het document
+/- 30 miljoen vrijgemaakt voor doelgroep
Nieuw beleid moet zich richten tot 2.225.000 minderjarigen, niet uitsluitend tot de jongeren
die gespecialiseerde hulp nodig hebben (5 a 7%)
Intersectorale visie: de eigen sector wordt niet centraal gezet, cgg is een onderdeel
Geïntegreerd en globaal model geoperationaliseerd via model met 4 strategische
doelstellingen, via netwerken en zorgcircuits
De netwerkgedachte staat centraal (12 Netwerken in België, 1 in Brussel)
De netwerkcoördinatie wordt in Brussel opgenomen door 3 personen (2 VTE)
Op dit ogenblik wordt er gestart met de uitwerking van de ‘programma’s’ (eerste is
crisiszorg)
Crisiszorg dient ingebed te worden in het bestaande aanbod. Vaststelling is dat de nota rond
crisis van het Agentschap Jongerenwelzijn geheel anders is opgebouwd dan de visie vanuit
CGG op crisis. Er moet gepoogd worden de ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen.
Afstemming met het IROJ zal belangrijk zijn (er zal gevraagd worden om een
vertegenwoordiger van het IROJ af te vaardigen in het netwerk)
Op 18 september wordt een eerste infomoment georganiseerd voor de partners in Brussel,
waarop de IROJ leden uitgenodigd werden
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5 VORMING EN AFSTEMMING VERONTRUSTING
Zie actiefiche zoals ingediend op het MC van 14/9 in bijlage bij de uitnodiging. Er werd een aparte
actiefiche ingediend voor Brussel en voor Vlaams-Brabant. De inhoud is ongewijzigd.
Beslissing van het MC:
Verdere afspraken:
 Algemene vormingsdag op vrijdag 4 maart 2016 in Brussel: de IROJ-leden verspreiden deze
datum naar hun achterban. Verdere voorbereiding door de VK’s, OCJ, cliëntvertegenwoordigers
en Marian op vrijdag 9 oktober 2015, 14u-16u in Ellipsgebouw, Brussel. Noot achteraf: datum/
locatie wordt mogelijk verplaatst wegens treinstaking.
 Competentietraining: Marian neemt contact op met Sporen vzw voor de verdere organisatie.
CAW en CLB worden betrokken, zowel voor wat betreft de afspraak over verdeelsleutel/
inschrijvingen als voor wat betreft de inhoud. Voor CLB wil Georges Baeten, plaatsvervanger IROJ
VBR, dit opnemen. Voor CAW nog af te spreken. Cliëntvertegenwoordigers ouderswerking,
Cachet en OTA worden ook betrokken.
 De regionale casustafels die worden georganiseerd op 20/11 door het Steunpunt Jeugdhulp
maken deel uit van onze actiefiche verontrusting, in die zin dat een aantal casustafels worden
gewijd aan het thema verontrusting. Steunpunt Jeugdhulp bezorgde een concrete oproep voor
deelname aan de casustafels en inbreng van casussen: zie bijlage. De IROJ-leden verspreiden
deze oproep en motiveren hulpverleners om deel te nemen en casussen in te brengen. Ook de
PPO’s en BIKA verspreiden de oproep.

6 ADVISERING OVER UITBREIDING UITSTROOM UIT GI
Vanuit de werkgroep advisering werd een voorbereidende nota opgemaakt (eerder doorgemaild)
met daarin een overzicht van de uitbreidingsvragen en de elementen van advisering. Tijdens de
voorbereidingen werd er rekening gehouden met de criteria van JW uit de omzendbrief, alsook met
eigen criteria opgemaakt door de werkgroep:
o bereikbaarheid van het aanbod;
o vertrouwdheid met de te bedienen regio’s;
o het wegwerken van de achterstand in aanbod in Brussel/ Halle-Vilvoorde;
o de opportuniteit van verblijf (intern of extern) gekoppeld aan het nieuwe aanbod is een
pluspunt;
o expertisedeling i.k.v. de hulpverlening is een pluspunt.
Het IROJ wordt gevraagd bedenkingen/aanvullingen/suggesties op de nota door te geven. De
opmerkingen en bedenkingen werden rechtstreeks verwerkt in het document (zie bijlage bij verslag).
Het advies van het IROJ Brussel wordt nog voorgesteld aan IROJ Vlaams-Brabant op 17/09. Indien zij
akkoord gaan, wordt er één gezamenlijk advies overgemaakt aan het Agentschap Jongerenwelzijn.
Noot achteraf: IROJ Vlaams-Brabant ging akkoord met de wijzigingen van IROJ Brussel en bracht zelf
nog enkele wijzigingen aan, waar IROJ Brussel via mail mee akkoord ging.
Besluit: advies van IROJ Brussel en IROJ Vlaams-Brabant:
1. Elementen ter overweging bij de advisering
De IROJ hielden bij de opmaak van het advies rekening met volgende elementen:
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De tijd om een dossier in te dienen was beperkt. De 7 initiatiefnemers hebben een serieuze
inspanning geleverd om dit op tijd af te werken.
De 7 aanvragen zijn inhoudelijk en methodisch sterk onderbouwd. Het zijn allemaal voorzieningen
met expertise om modules kortdurende intensieve contextbegeleiding aan te bieden.
Bereikbaarheid van het aanbod is een belangrijk element. Het bedienen van ver afgelegen regio’s
vergt een grote tijdinvestering. In die zin lijkt het bedienen van een zeer grote regio vanuit één
voorziening niet evident.
Vertrouwdheid met de partners en met de specifieke context van de regio waarin gewerkt zal
worden is een belangrijk element. Regionale inbedding is een pluspunt. Ook vanuit dit oogpunt
lijkt het bedienen van een zeer ruime regio vanuit één voorziening niet evident.
De regio Brussel-Halle-Vilvoorde kampt met een historische achterstand in aanbod in de
jeugdhulp. Ook voor wat betreft het aanbod aan modules contextbegeleiding met hoge intensiteit
stellen we dit vast. In Vlaams-Brabant en Brussel zijn er momenteel 51 modules
contextbegeleiding met hoge intensiteit (niet noodzakelijk gericht op uitstroom uit
gemeenschapsinstellingen), met volgende verdeling: 12 modules bij Sporen vzw, 30 modules bij
De Wissel, 5 modules bij Amber en 4 modules bij Cocon Vilvoorde. Slechts 4 modules situeren
zich in Halle-Vilvoorde, geen enkele in Brussel.
Voor wat de vraag betreft beschikken we over één relevant cijfer: SDJ Brussel plaatste in 2014 76
jongens en 24 meisjes in gemeenschapsinstellingen (werkingsgebied Brussel/ Halle-Vilvoorde),
SDJ Leuven plaatste in dezelfde periode 50 jongens en 12 meisjes.
Gezien bovenvermelde gegevens over aanbod en vraag, is een versterking van het aanbod
kortdurende intensieve contextbegeleiding in Brussel en Halle-Vilvoorde aangewezen.

2. Inhoudelijke criteria voor advisering
De IROJ hanteerden bij de advisering volgende criteria:
 uit de omzendbrief van AJ:
o de mate waarin het beoogde aanbod met de GI besproken werd, met toevoeging
verslaggeving;
o de mate waarin concrete samenwerkingsafspraken gemaakt werden met de GI;
o de mate waarin de initiatiefnemer vorm geeft aan intern ondersteunend aanbod;
o de mate waarin de initiatiefnemer vorm geeft aan extern inzetbare expertise;
o de relevante ervaring met betrekking tot het voorgestelde initiatief;
o afstemming van de methodieken op de werking van de GI;
o spreiding van het nieuwe aanbod.
 criteria opgemaakt door de IROJ:
o bereikbaarheid van het aanbod;
o vertrouwdheid met de te bedienen regio’s;
o het wegwerken van de achterstand in aanbod in Brussel/ Halle-Vilvoorde;
o de opportuniteit van verblijf (intern of extern) gekoppeld aan het nieuwe aanbod is een
pluspunt;
o expertisedeling i.k.v. de hulpverlening is een pluspunt.
3. Globaal advies aan de zeven initiatiefnemers







Alba, Cidar, Sporen, De Wissel, Cirkant, De Wingerdbloei en Cocon Vilvoorde dienden een
aanvraag in voor uitbreiding kortdurende intensieve contextbegeleiding gericht op uitstroom uit de
gemeenschapsinstellingen en vroegen hierbij naar het advies van IROJ Brussel en IROJ VlaamsBrabant.
De IROJ stellen vast dat de tijd om een dossier in te dienen beperkt was. De zeven
initiatiefnemers hebben een serieuze inspanning geleverd om dit op tijd af te werken. Hiervoor de
appreciatie van beide IROJ.
De zeven aanvragen zijn inhoudelijk en methodisch sterk onderbouwd. Het zijn allemaal
voorzieningen met relevante ervaring en een intern ondersteunend aanbod om modules
kortdurende intensieve contextbegeleiding aan te bieden. Afstemming van de methodieken met de
GI wordt bevestigd in elk dossier.
Zes dossiers, nl. de dossiers van Alba, Cidar, Sporen, De Wissel, Cirkant en Cocon Vilvoorde,
lijken sowieso een meerwaarde te kunnen bieden in onze regio’s. De zes aanvragen krijgen, mits
navolging van onderstaande aanbevelingen, een positief advies van beide IROJ. Voor wat betreft
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het dossier van de Wingerdbloei vragen de IROJ naar een verheldering hoe de zeer ruime regio
zal worden bediend en hoe er zal worden toegewerkt naar samenwerking met partners in de
regio’s Vlaams-Brabant en Brussel, vooraleer positief te kunnen adviseren.
Bij de toewijzing van de plaatsen zijn voor de IROJ de bereikbaarheid van het aanbod, de
vertrouwdheid met de te bedienen regio’s en het wegwerken van de achterstand in Brussel-HalleVilvoorde van doorslaggevend belang.

4. Individueel advies per initiatiefnemer
Advies aan Alba
 Positieve elementen:
o Vertrouwdheid met de volledige regio Vlaams-Brabant en Brussel en actieve
vestigingsplaatsen in Leuven en Brussel, wat zorgt voor een goede bereikbaarheid in de
volledige regio
o Bespreking en aanzet tot concrete samenwerkingsafspraken met GI De Kempen
 Aanbevelingen van het IROJ:
o Maak ook samenwerkingsafspraken met GI De Zande.
Advies aan Cidar
 Positieve elementen:
o Bespreking met GI De Kempen en lange traditie van samenwerking met deze GI
 Aanbevelingen van het IROJ:
o Maak ook samenwerkingsafspraken met GI De Zande.
Advies aan Sporen
 Positieve elementen:
o Bespreking met GI De Kempen en GI De Zande en lange traditie van samenwerking met
deze GI
Advies aan De Wissel
 Positieve elementen:
o De samenwerking tussen De Wissel/ Cirkant is positief i.k.v. de bereikbaarheid van alle
beoogde regio’s en naar extern inzetbare expertise.
o De ombouw die wordt voorzien naast de uitbreiding, biedt extra opportuniteiten i.k.v. een
goede spreiding van het aanbod.
o Bespreking met GI De Zande en lange traditie van samenwerking met deze GI


Aanbeveling van het IROJ:
o De IROJ zien een opportuniteit in een combinatie van modules van De Wissel, Cirkant en
Cocon Vilvoorde (via ombouw en uitbreiding), om zo alle regio’s optimaal te bedienen.

Advies aan Cirkant
 Positieve elementen:
o De samenwerking tussen De Wissel/ Cirkant (in versie 1) is positief i.k.v. de
bereikbaarheid van alle beoogde regio’s en naar extern inzetbare expertise.
o Bespreking met GI De Zande en lange traditie van samenwerking met deze GI
 Aanbevelingen van het IROJ:
o Het IROJ opteert voor versie 1 van de aanvraag.
o De IROJ zien een opportuniteit in een combinatie van modules van De Wissel, Cirkant en
Cocon Vilvoorde (via ombouw en uitbreiding), om zo alle regio’s optimaal te bedienen.
Advies aan De Wingerdbloei
 Positieve elementen:
o Lange traditie van samenwerking met GI de Zande, voor wat meisjes betreft.
 Advies van het IROJ:
o Voeg aan de aanvraag de verslaggeving toe van bespreking van deze concrete
uitbreidingsplannen met GI De Zande.
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Verhelder de aanvraag voor de 5 modules voor meisjes: hoeveel modules voor de regio
Antwerpen/ Limburg/ VBR/ Brussel, hoeveel voor de regio Oost-Vlaanderen.
De IROJ stellen zich vragen bij de grote uitbreiding van het werkingsgebied. Verhelder op
welke manier de zeer ruime regio zal worden bediend en hoe er zal worden toegewerkt
naar samenwerking met relevante partners in Vlaams-Brabant en Brussel.

Advies aan Cocon Vilvoorde
 Positieve elementen:
o Gezien de IROJ streven naar versterking van het aanbod in Brussel/ Halle-Vilvoorde, is
de inbedding in deze regio een pluspunt.
o Bespreking met GI De Kempen en met GI De Zande, met intentie tot verder overleg.
 Advies van het IROJ:
o Voor meisjes zien de IROJ een opportuniteit in een combinatie van modules van De
Wissel, Cirkant en Cocon Vilvoorde, om zo alle regio’s optimaal te bedienen.
o Voorzien in een opportuniteit voor verblijf, gekoppeld aan het nieuwe aanbod.
o Expliciteer de aanpak van de expertisedeling.
Dit advies wijkt in beperkte mate af van het advies van IROJ Brussel. Marian mailt dit advies door naar
IROJ Brussel, met vraag of zij dit kunnen volgen.
Marian bezorgt het advies van beide IROJ aan de initiatiefnemers en aan AJ op 24/09/2015.

7 CRISISJEUGDHULP: STANDPUNTEN IROJ OP DENKDAG CJ 23/9
Gwen Spies geeft een korte toelichting bij de discussietekst van AJ (zie bijlage bij de uitnodiging).
Op het vorige IROJ beslisten we om vandaag een standpunt van het IROJ te formuleren, mee te
nemen naar de denkdag CJ op 23/9/2015.

De denkdag moet gezien worden in het verlengde van de werkgroepen CJ. Bedoeling was dat er een
visietekst zou gepresenteerd worden door de werkgroepen. Aangezien de timing niet gehaald werd,
werd er door het agentschap een discussietekst opgemaakt.
De betrokkenheid van de IROJ was eerder beperkt.
Inmiddels is met AJ het volgende traject afgesproken: na de denkdag van 23/9/2015 maakt AJ een
nieuwe discussietekst op. Die tekst wordt via Marian en haar collega’s verspreid naar de IROJ. De
IROJ geven hierover feedback aan AJ (Nele Wynants) ten laatste tegen 9/11. We delegeren die
opdracht naar de stuurgroep CJ, die samenkomt op 29/10/2015. De stuurgroep CJ bezorgt haar
feedback aan Tom, Mathieu en Marian, die dit doorgeven aan Nele Wynants. Op het IROJ van 27/10
kan het IROJ standpunten meegeven aan Gwen, ter bespreking op de stuurgroep CJ.

Tijdens deze vergadering wordt er enkel gekeken naar welk standpunt er wordt meegenomen naar
de denkdag vanuit het IROJ.
Er wordt besloten om enkel te focussen op de laatste stelling: “Het IROJ heeft een sturende rol in de
regulering van vraag en aanbod in de regio en de hulpprogramma’s.”
De bedenkingen op de overige stellingen worden meegenomen in het geschetste traject hierboven.
Vanuit het IROJ wordt gevraagd om als signaal mee te nemen dat er nood is aan meer informatie,
tijdige betrokkenheid, oog voor regiospecificiteit, langetermijnperspectief en het inbouwen van
randvoorwaarden.
Daarnaast dient er ook gewezen te worden op de ontwikkelingen binnen GGZ. Het is belangrijk dat er
afstemming komt.
An Sprangers neemt deze standpunten mee naar de denkdag CJ.
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8 ACTIEPLAN IROJ
Het BVR (Besluit Vlaamse Regering) IJH bepaalt dat elk IROJ actieplannen opmaakt voor een periode
van drie jaar. Vorig jaar maakte elk IROJ een beperkt actieplan voor het opstartjaar 2014, op basis
van een kader aangereikt door het MC. Dit jaar is dit uit te breiden met acties voor 2015 en 2016. Het
MC reikt opnieuw een kader aan, met twee actiefiches:
 profilering en positionering van het aanbod brede instap;
 samenwerking en vorming inzake verontrusting.
Elk IROJ vult het actieplan verder aan en legt dit ter goedkeuring voor aan het MC op 30/11.
Bespreking: welke regionale actiefiches maakt IROJ Brussel op?
Vanuit IROJ wordt aangegeven dat deze oefening reeds gemaakt werd in kader van de rapportering.
Hieruit kwamen toen volgende thema’s:
- Verontrusting
- Participatie
- Brede instap
- Advisering
- Afstemming RTJ
We weerhouden deze thema’s te hernemen in de actiefiches.
Marian maakt een ontwerp, ter goedkeuring op IROJ Brussel op 27/10/2015.

9 VERDERE PLANNING IROJ
Agendapunten volgend IROJ (27/10/2015):
 Goedkeuring actieplan IROJ Brussel
 Bespreking kader en acties brede instap
 Crisishulp verder opvolgen
 Evaluatie werking van het IROJ
Data IROJ 2016
Zie definitieve data in bijlage 2.
Afsprakenrooster
Afspraak

Wie

Tegen

Werkgroep participatie komt opnieuw
samen en werkt nieuw voorstel uit

Kim neemt
initiatief om
partners
samen te
roepen.

27/10

Wergkroep ‘brede instap’ en VGC
Gwen Spies en a.s.a.p.
medewerker werken traject uit naar een Kim
communicatiemoment in april 2016
Herremans
Uitkaren of CAR Brussel hele sector kan
vertegenwoordigen binnen IROJ

Mathieu Voets 27/10

Status

Opmerking
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Ontwerp van actieplan IROJ opmaken

Marian
Haspeslagh

27/10

Standpunt IROJ wordt meegenomen
naar denkdag CJ

An Sprangers

23/09

Standpunten stuurgroep CJ over
herwerkte nota AJ aan Marian
Verspreiding uitnodiging casustafels

Gwen Spies

30/10

IROJ-leden

Eind sept.

Advies IROJ over uitbreiding uitstroom uit Marian
GI aan AJ en aan initiatiefnemers
Haspeslagh

24/09

OK

OK
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