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1 GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG (27/10/2015)
Verwelkoming Jorn Jehaes van Centrum Ambulante Dienstverlening
Goedkeuring: Het verslag wordt goedgekeurd.
Opvolging:
 Moderatoren vormingsdag omgaan met verontrusting op 04/03/2016: CLB: Dries
Vandermeersch; VAPH: Kris Demeter; CAW: Marijke de Canck; Det Debosschere (BJB). Vraag wie
dit opneemt voor K&G en CGG.
 Infodag cliëntoverleg, bemiddeling en brede instap: 15 april 2016. IROJ geeft aan dat het
gebruik van casustafels een goede methodiek is. Aan de IROJ-leden werd gevraagd of ze in hun
organisatie iemand kennen die technisch aangelegen is om te helpen bij het maken van een
bekendmakingsfilmpje. De leden kunnen dit aan de werkgroep brede instap laten weten.
Na de kerstvakantie wordt een vooruitnodiging verstuurd naar de IROJ-leden met de vraag om
deze te verspreiden onder de organisaties. Het gaat om een gerichte uitnodiging via IROJ en
BIKA. Het evenement heeft een capaciteit voor 70 mensen.
Andere punten ter opvolging zijn reeds achter de rug of komen terug in de agenda.
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2 MEDEDELINGEN EN VARIA


Opvolging Managementcomité (MC) en Gemengde Stuurgroep (GS):
o MC 30/11:
 De actiefiches van de IROJ zijn goedgekeurd.
 Kader actiefiche participatie: het MC heeft een kader van actiefiche participatie
uitgeschreven. We agenderen dit op het volgende IROJ (februari).
 Uitbreidingsbeleid 2016: Op het einde van elk jaar zou er een planningsoverzicht
moeten zijn. Dit overzicht was er nu nog niet. De sectoren hadden hun
uitbreidingsbeleid nog niet in beeld gebracht. 2016 zal een uitbreidingsarm jaar
zijn. Carla (vertegenwoordiger IROJ-voorzitters in het MC) bracht in dat de IROJ
mee willen denken in het kader van de planning en tijdig een zicht willen krijgen
op uitbreidingen. Er is overeenstemming dat dit moet gebeuren.
 Volgend MC in februari
o Gemengde stuurgroep: uitgesteld naar 17 december



Bekendmaking cliëntoverleg en bemiddeling: Iedereen werd inmiddels geïnformeerd (via de IJHnieuwsbrief) over de campagne. De campagne bestaat uit twee elementen:
o Mijn.jeugdhulp.be: een website waarlangs minderjarigen, ouders en opvoedingsverantwoordelijken een cliëntoverleg of bemiddeling kunnen aanvragen. Cliënten vinden er ook
meer info over beide vormen van hulpverlening.
o Een animatiefilmpje waarin de ‘sociaal incapabele Michiel’ de methodiek op een ludieke
manier duidt (met een link naar de website mijn.jeugdhulp.be).
Oproep om cliënten en collega’s te informeren en het filmpje te verspreiden/delen via eigen
website of sociale media.



Beslissing AJ over uitbreiding uitstroom uit GI: Zie overzicht besluitvorming AJ in bijlage bij de
uitnodiging. Cidar en Sporen kregen elk een uitbreiding met 2 plaatsen voor jongens in de regio
VLB/ BRU. De uitbreiding voor meisjes voor de regio’s Antwerpen, Limburg, VLB en BRU gaat naar
Cirkant (2 plaatsen) en De Wissel (3 plaatsen).
Werkgroep advisering Brussel en Vlaams Brabant heeft bedenkingen bij het resultaat.
o Er gaat gemeld worden dat in het overzicht pg 4 punt C niet wordt gesproken over IROJ
Brussel.
o Negen criteria worden gebruikt om naar een besluitvorming te gaan in het agentschap,
één daarvan is het IROJ. Eén van de negen elementen is te beperkt voor het advies dat
IROJ voorbereidt en geeft.
o Op de beide IROJ in februari 2016 komt iemand van AJ, afdeling voorzieningenbeleid,
voor een toelichting en bespreking van de plaats van het advies van het IROJ in het
uitbreidingsbeleid van AJ. De werkgroep advisering bereidt tegen dan een inhoudelijke
feedback voor.



IROJ Vlaams Brabant heeft, naar aanleiding van de bespreking op het IROJ, een werkgroep
opgericht m.b.t vechtscheidingen.
o Over het preventief stuk, informeren van cliënten, rechten en plichten, bestaat er heel
wat. Om het wat overzichtelijker te maken willen ze een Vlaamse website oprichten
(hiervoor worden middelen gezocht bij de Vlaamse overheid). Infosessies willen ze in
samenwerking met andere partners geven om het wat betaalbaarder te maken.
o In de werkgroep van Vlaams-Brabant zit o.a. het parket, politierechters, CAW,
jeugdrechters,…
o De werkgroep draait proef in Leuven, met de bedoeling om het daarna uit te breiden
naar Vlaams Brabant. In het voorjaar 2016 wil de werkgroep van start gaan.
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Vraag aan het IROJ of het niet interessant is voor Brussel om naar 1 werkgroep te gaan voor
Vlaams Brabant en Brussel.
Ziet IROJ Brussel dit zitten?
 In Brussel is hier enkele jaren geleden al een initiatief geweest
 In Brussel heb je Scheidingswijzer en twee huizen
 CAW Brussel heeft hier ook veel informatie over
 CAW Halle-Vilvoorde wil ook projecten ‘Kinderen uit de Knel’ organiseren
o IROJ Brussel is bereid om hier aan deel te nemen. De magistratuur is bereid, CAW,
CGG,VK, CLB, BJB, oudervertegenwoordiger, jongerenvertegenwoordiging,…
o Bruno Claessens vraagt aan IROJ Vlaams Brabant of ze hiermee akkoord gaan.

3 TOELICHTING BELEIDSMATRIX IJH
Voor de zomer gingen in het Vlaams Parlement hoorzittingen door over IJH. Het resultaat daarvan
was een resolutie en het antwoord van de minister. In deze stukken worden een aantal zaken geduid
die belangrijk zijn in de verdere werking van IJH. Naast die stukken is er het actieplan jeugdhulp, met
een aantal belangrijke acties. Er is ook een werkgroep remediëring IJH opgestart. En ook de IROJrapporten omvatten heel wat relevante informatie.
Uit al deze bronnen werd een beleidsmatrix opgemaakt, die een overzicht biedt van waar we staan
en een programma waar we aan willen werken de komende jaren. De matrix werd in bijlage bij de
uitnodiging gevoegd. Aan alle acties moeten ook actiefiches aan gekoppeld worden, prioriteiten
moeten gesteld worden en middelen moeten hieraan toegekend worden.
Enkele belangrijke acties, die ook in de IROJ-rapportage naar voor kwamen:
 Uitbreiding toegang tot jeugdhulp, RTJ en NRTJ: de uitbreiding uitstroom uit
gemeenschapsinstellingen en het intersectoraal zorgnetwerk kaderen hierin.
o Verhoging van de capaciteit van de brede instap is nog niet gebeurd. Dit gaat opnieuw
onder de aandacht gebracht worden.
 Profilering brede instap en probleemgebonden hulp: in dit kader werd de nieuwe typemodule
brede instap opgemaakt en wordt verdere profilering voorbereid.
o Bekendmakingsmoment 15 april in Brussel
 Versterking hulpprogramma’s CJ: versterking van de meldpunten en van CaH kadert daarin.
o Werkgroep crisis met plan van crisisjeugdhulp kadert hier ook in/ is al gebeurd.
 Vorming verontrusting: elk IROJ kreeg middelen om vorming te organiseren.
In de gemengde stuurgroep wordt dit werk voortgezet; planning, prioriteiten, middelen enz worden
dan besproken.

4 ROL IROJ IN THEMA SCHOOLUITVAL
Toelichting:
De nota “Samen tegen schooluitval” en een samenvattend document met daarin de specifieke,
mogelijke opdrachten voor de IROJ werden eerder doorgemaild. Het betreft een ontwerpnota
waarop een reactie verwacht werd. Alles kan nog wijzigen.
De nota heeft als ambitie te komen tot één omvattend beleid omtrent leerrecht, spijbelen en
vroegtijdig schoolverlaten (VSV).
Het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota onderwijs willen werk maken van het verminderen van
het aantal schoolverlaters. Daarnaast moet voor elke leerplichtige jongere het leerrecht
gegarandeerd worden (gekoppeld aan leerplicht).

Pagina 4 van 9
Leerplichtige jongeren die uitvallen uit onderwijs zijn gebaat bij flexibele antwoorden tussen
onderwijs en welzijn. De samenwerking staat centraal: rollen en taken tussen betrokken actoren
moeten uitgeklaard worden met constructieve resultaatsverbintenissen.
Er zijn vier doelgroepen:
 Vroegtijdige schoolverlaters
 Spijbelaars
 Jongeren@risk
 NEET-jongeren
Op vlak van coördinatie krijgt het IROJ een centrale rol.
 Het IROJ coördineert de acties van het lokaal actieplan schooluitval voor de vier doelgroepen.
 Het IROJ initieert in zijn werkgebied netwerken leerrecht, provinciaal, arrondissementeel of per
centrumstad.
 Het IROJ is ook verantwoordelijk voor een goede samenwerking tussen deze lokale netwerken
leerrecht en het regionale kader.
 Het IROJ speelt een rol in het uitbouwen van regionale hulpprogramma’s Leerrecht.
Aan alle IROJ wordt gevraagd om feedback te geven over het mogelijk opnemen van deze
opdrachten.
Volgende richtvragen werden op voorhand bezorgd:
 Ziet het IROJ de voorgestelde coördinerende, initiërende rol zitten?
o IROJ zou perfecte partner zijn, maar de vraag is of het IROJ dit kan doen zonder
middelen. In het IROJ zitten geen partners van het onderwijs. Is dit een thema waar IROJ
een coördinerende rol moet inspelen?
o Leerrecht zou uitgebreid moeten worden, arbeid zou structureel partner moeten
worden.
o Werkgroep met partners die het mandaat hebben om aanbod te coördineren.
o Voorwaarden: sleutelpartners die nodig zijn rond schooluitval moeten aanwezig zijn,
mandaat moet er zijn en middelen.
 Welke zijn de opportuniteiten om deze rol op te nemen?
 Vanuit welk netwerk kan dit worden opgenomen: bv. het bestaande netwerk Leerrecht, mits
uitbreiding naar andere partners (onderwijs, VDAB, Werkwinkel…) ? Of moet er hiervoor een
nieuw netwerk/werkgroep worden opgericht om dit verder uit te werken?
 Moet het IROJ zelf uitgebreid worden met nieuwe partners uit bovenvermelde sectoren? (Er
moet in elk geval een band met het IROJ zijn).
o Neen, de doorstroom van communicatie is belangrijk.
 Welke doelgroep is prioritair voor het IROJ?
 Wat zijn de randvoorwaarden om deze rol op te nemen?
Bespreking
 Er werd gezegd op het Vlaams kabinet Onderwijs dat de rol van IROJ beperkt zou zijn tot het
signaleren van de hiaten in het aanbod.
Ter informatie: feedback IROJ VBR
 Het IROJ en de beleidsgroep Leerrecht zijn in principe geschikte fora om de coördinatie en de
aansturing van initiatieven inzake schooluitval te doen.
 De werking van de beleidsgroep Leerrecht zou daartoe sterk moeten worden uitgebreid. De
beleidsgroep beperkt zich op dit moment tot een coördinatie van de bestaande netwerken
Leerrecht in Vlaams-Brabant en Brussel.
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Het IROJ wenst in gesprek te gaan over hoe deze opdracht kan worden opgenomen. Een
essentiële randvoorwaarde is dat er voldoende middelen worden voorzien, enerzijds om de
coördinatieopdracht waar te maken vanuit het IROJ en de beleidsgroep Leerrecht en anderzijds
om een voldoende aanbod in de regio’s te kunnen uitbouwen. Het IROJ dient te beschikken over
voldoende personeel en middelen om de coördinatie en aansturing te realiseren en het is
essentieel dat er perspectief is voor de betrokken initiatieven in het werkveld.
Openheid van onderwijs om in een echte samenwerking met welzijn te stappen is belangrijk.
Een randvoorwaarde is dat partners uit onderwijs en werk mee instappen.

Besluit: feedback IROJ Brussel
 De focus van het IROJ is jeugdhulp. Niet alle IROJ-partners zijn betrokken op de opdracht
schooluitval.
 Coördinatie inzake schooluitval is zeer belangrijk, maar het is niet evident dat het IROJ dit
opneemt.
 De beleidsgroep Leerrecht is een geschikt forum om de coördinatie op te nemen. De
beleidsgroep moet daartoe een helder mandaat en voldoende middelen krijgen. Ze moet ook
uitgebreid worden met partners uit onderwijs en arbeid.
 Een goede communicatie tussen de beleidsgroep Leerrecht en het IROJ is belangrijk en wordt
gegarandeerd door het gegeven dat de beleidsgroep Leerrecht is opgenomen in de structuur van
het IROJ.
 Structurele verankering van de deelprojecten Leerrecht is noodzakelijk.
 CLB’s zijn essentiële partners, maar hebben extra middelen nodig om de opdrachten in het kader
van het thema schooluitval mee te realiseren.
 Een opportuniteit is dat er al heel wat partners aanwezig zijn in de beleidsgroep Leerrecht en dat
er een concreet initiatief Leerrecht loopt vanuit de VGC.
 Prioritaire doelgroep: de totaliteit van de doelgroepen is belangrijk. Situationeel moet bekeken
worden wat er moet worden ingezet.
 Randvoorwaarden:
o Sleutelpartners rond school, schooluitval en arbeid moeten aanwezig zijn op de
beleidsgroep leerrecht.
o De beleidsgroep leerrecht moet het mandaat en de middelen krijgen om de opdracht uit
te voeren.
Marian geeft de feedback door aan Jan Nijs, die dit zal verwerken in een nota met feedback uit alle
IROJ, die wordt overgemaakt aan het kabinet onderwijs tegen 15/12.

5 INTERSECTORAAL ZORGNETWERK
Stand van zaken
Intersectorale zorgnetwerken oprichten, jongeren met een combinatieproblematiek (VAP,
psychiatrisch,…). Per regio worden er middelen voorzien (persoonlijke financiering staat hier
tegenover) om gedurende jaren voor de jongeren te zorgen, ook nog na 18 jaar.
Er zijn al vijf vergaderingen geweest, er is al een eerste visietekst geformuleerd en er zijn
engagementen bekend gemaakt. Aanvraag is vorige week vertrokken. Partners zijn CGG,
jeugdrechters, .. gelinkt aan de werking van de toegangspoort, jongeren toewijzen aan de
zorgnetwerk.
Aanvraag is binnen, maar de details zijn nog niet uitgewerkt. Er is een grote tevredenheid over hoe
het is verlopen. Minor en Ndako en Tonuso zijn betrokken voor Brussel.
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Afspraken over advisering door het IROJ, gemaakt op WG advisering op 19/11
 De werkgroep advisering van IROJ Vlaams-Brabant en Brussel vraagt een mandaat om dit
aanvraagdossier te advisering op een gezamenlijke bijeenkomst van leden van de werkgroepen
advisering van VLB/BRU en Limburg, die plaats zal hebben op dinsdag 15 december 2015. Tom,
Mathieu, Willy en Erwin (provincie VBR), Piet (VAPH) en Marian zullen aanwezig zijn. Vanuit de
werkgroep advisering Limburg zullen Carla Vanherle (voorzitter IROJ Limburg), Marina
Vandermeulen (CLB) en Jan Nijs zeker al aanwezig zijn.
Alle geïnteresseerde leden van de werkgroep advisering zijn welkom.
 Bij de advisering opteren we ervoor om de criteria die AJ vooropstelde door hen te laten
aftoetsen.
 We hanteren de volgende criteria vanuit de werkgroep advisering VBR/ BRU:
o Engagement van partners uit de drie verschillende regio’s (BRU, VBR en Limburg);
o Toegankelijkheid van het hulpprogramma in de drie regio’s;
o Een ruim engagement en solidariteit van een grote groep voorzieningen;
o Op cliëntniveau zoveel mogelijk gebruik maken van reeds bestaand aanbod, bijvoorbeeld
bemiddeling;
o Cliënttoets: hoe wordt er gegarandeerd dat de cliënt van begin tot einde mee aan tafel zit.
Besluit: IROJ Brussel bevestigt deze werkwijze en geeft het mandaat aan de leden van de werkgroep
advisering om op 15/12 het advies te formuleren.
Marian maakt de aanvraag en het advies daarna ter informatie over aan het IROJ: zie bijlage bij dit
verslag.

6 AFSTEMMING IROJ EN NETWERK GGZ (BRU-STARS)
6.1. Vraag netwerk GGZ aan IROJ (zie uitgebreide versie in vorig verslag):
 Vraag om vanuit het IROJ 1 vertegenwoordiger voor de gemandateerde en 1 vertegenwoordiger
voor de niet-gemandateerde voorzieningen af te vaardigen naar het uitvoerend netwerkcomité
(plus voor beide een plaatsvervanger).
 Besluit:
o Op het vorige IROJ werd al beslist dat VK Brussel, na overleg met OCJ, de gemandateerde
voorzieningen en het IROJ zou vertegenwoordigen. Bruno is plaatsvervanger.
o Tweede vertegenwoordiger: CAW, Gwen Spies, neemt dit op. Mathieu vervangt Gwen.
6.2. Stavaza programma crisiszorg:
Toelichting
 4/12 programma crisiszorg voor Brussel, alle partners die werken rond GGZ werden bij de
opmaak betrokken. Meertalig netwerk is heel zoekend, niet zo gemakkelijk omdat er anders
teveel jongeren betrokken worden die hier geen beroep op kunnen doen. Het telefoonnummer
is enkel bereikbaar voor professionals.
 Vanaf januari start de werkgroep met de uitwerking van het plan crisiszorg voor Brussel. Netwerk
GGZ neemt ook deel aan de vergaderingen van het crisismeldpunt.
 Eind 2016 wordt er gekeken naar de integratie van het systeem. GGZ is vragende partij naar
politiek toe om daar een standpunt in te nemen.
 Er bestaat geen Franstalig crisismeldpunt in Brussel, wel SOS enfant, 103 (voor jongeren zelf).
Bespreking
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Het netwerk GGZ Bru-stars heeft de template crisisjeugdhulp ingediend zonder overleg met de
stuurgroep CJ. Meldpunt CJ geeft aan dat er herhaaldelijke pogingen werden gedaan om te
overleggen, zonder succes.
Het signaal wordt gegeven dat belanghebbenden van in het begin bij het proces betrokken
moeten worden.
IROJ-leden zijn niet over te spreken over de idee van twee meldpunten die naast elkaar bestaan.
Ze vinden dit verwarrend voor hulpverleners en voor cliënten en vrezen dat beide tegen elkaar
uitgespeeld zullen worden. Voorzieningen signaleren dat ze in een dergelijke situatie overwegen
om hun engagementen volledig stop te zetten.
Door de evolutie GGZ komt de structuur in VBR en BRU opnieuw in discussie: er wordt aan
gedacht om de netwerkstuurgroepen CJ opnieuw op te splitsen.
Er wordt gevraagd naar overleg op zeer korte termijn.
IROJ-leden vragen met aandrang aan de aanwezige coördinator van BRU-stars om deze signalen
mee te nemen.

Besluit: Kathleen neemt deze signalen mee naar het netwerk GGZ.
Noot achteraf
Dit signaal heeft zeer snel gevolg gekregen in een overleg op het kabinet op 11 december 2016.
Gwen Spies en Kathleen Coppens waren aanwezig.
Op dit overleg werd het specifieke Brusselse probleem geschetst:
 Een verruiming van het bestaande crisisnetwerk Brussel is breder dan enkel GGZ. De verruiming
van het aanbod gebeurt ook naar de Franstalige jeugdhulpverlening in Brussel. De Franstalige
partners kennen de Vlaamse jeugdhulpverlening, met name Integrale Jeugdhulp niet of
onvoldoende.
 Het crisismeldpunt Brussel is bemand door 4 FTE. De meldpuntmedewerkers zijn drietalig. Zij
bedienen nu ook al (voornamelijk ’s nachts) Franstalige cliënten. Zij kunnen echter de voorziene
groei van het aantal nieuwe aanmeldingen niet bolwerken met het huidige personeel.
 Vanuit Vlaanderen is er een beweging van het aantal meldpunten te verminderen. Het Brussels
meldpunt zou samensmelten met het meldpunt Vlaams-Brabant. De crisiswerking Brussel biedt
hier weerstand tegen. Ook omwille van de Brusselse realiteit.
 GGZ netwerk Brussel wil een eigen aanmeldingsnummer/punt lanceren om ondanks deze
problemen tijdig met de crisiswerking te kunnen starten. Later willen ze zeker integreren in de
huidige crisisnetwerking.
Er werd aangegeven dat het IROJ dit geen goede optie vindt. Op het overleg werd dit door de meeste
partners bevestigd.
Besluiten van dit overleg
 Het crisisnetwerk Brussel krijgt een andere timing om de crisiswerking op te starten. Opstart crisiszorg
via de uitbouw van mobiele teams. Dit kan later verder ontwikkelen. Sowieso zal het netwerk
opstarten zonder meldpunt. Inspiratie hiervoor kan opgedaan worden bij CO3 in Oost-Vlaanderen.
 Samenwerking tussen het crisisnetwerk Brussel en het GGZ netwerk moet worden opgebouwd. Acties
moeten ondernomen worden om elkaar actief te leren kennen.
 Een werkgroep zal voorbereidend een concept ontwikkelen voor één meldpunt voor heel de
Brusselse regio.
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7 EVALUATIE WERKING VAN HET IROJ
Er wordt op elk IROJ een evaluatie gepland in het voorjaar van 2016. IROJ Brussel besluit om de
Vlaamse afspraken hierover af te wachten en de geplande evaluatie uit te stellen.

8 VERDERE PLANNING IROJ
Agendapunten volgend IROJ (02/02/2016):
 Toelichting en bespreking van de plaats van het advies van de IROJ in het uitbreidingsbeleid van
AJ (Geert Michiels en Kim Craeynest, AJ, afdeling voorzieningenbeleid)
 Actiefiche participatie
 Afwikkeling intersectoraal zorgnetwerk
 Opvolging samenwerking CJ (Stuurgroep CJ IJH/ BRU Stars)
 Onder voorbehoud, opvolging van GS
 Stand van zaken bekendmakingsmoment cliëntoverleg, bemiddeling en brede instap.
Data IROJ 2016
Ter herinnering de data van IROJ BRU in 2016:
 DI 2/2, 13.30u tot 16.30u
 DI 15/3, 13.30u tot 16.30u
 DI 26/4, 13.30u-16.30u
 DI 7/6, 13.30u-16.30u
 DI 20/9, 13.30u-16.30u
 DI 8/11, 13.30u-16.30u
 DI 13/12, 13.30u-16.30u
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Afsprakenrooster
Afspraak

Wie

Tegen

Status

Moderatoren vormingsdag omgaan met
verontrusting doorgeven aan Marian
Vraag werkgroep (v)echtscheiding:
uitbreiding met Brussel?
Feedback IROJ Brussel op nota
schooluitval doorgeven
Aanvraag en advies intersectoraal
zorgnetwerk bezorgen aan IROJ
Signalen IROJ Brussel meenemen naar
netwerk GGZ

CGG en K&G

8/1/2015

Bruno
Claessens
Marian

Maart 2016
asap

OK

Marian

Na 15/12

OK

Kathleen
Coppens

Asap

OK

Opmerking

Zie bijlage bij
verslag
Zie noot achteraf in
verslag

