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1 GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG (08/11/2016)
Goedkeuring: Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
Opvolging:
 Project toegankelijkheid met VGC-middelen:
Het dossier wordt op 22/12 voorgelegd aan het College van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Begin januari wordt de beslissing van het college gecommuniceerd
aan de initiatiefnemers.
 Plan van aanpak typemodules begeleiding: stand van zaken: ingediend bij Vlaamse werkgroep
RTJ, ontvangst bevestigd. Op het moment van het IROJ nog geen inhoudelijke reactie. Noot
achteraf: inmiddels ontvingen we een inhoudelijke reactie. Je vindt ze in bijlage 1 bij het verslag.
Verder te bespreken op het IROJ van 31/01/2017.
 Andere punten ter opvolging komen terug in de agenda.
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2 MEDEDELINGEN/ VARIA








Uitnodiging aan het IROJ tot deelname aan stuurgroep ROG VBR/ BRU (zie bijlage bij
uitnodiging):
Bespreking:
o Er wordt meegegeven dat de vergaderingen van het ROG vaak erg specialistische kennis
van VAPH vereist. Indien er iemand van het IROJ deelneemt om de link voor de
doelgroep 6 tot 25 jarigen te garanderen, is het best aangewezen dat het iemand is
vanuit VAPH.
o Vanuit andere regio’s wordt er iemand afgevaardigd vanuit het IROJ. Het gaat hier
telkens om personen die zowel meerderjarigen als minderjarigen begeleiden in de
voorziening. In Brussel is dit enkel het geval bij Sint-Franciscus. Er wordt voorgesteld om
het aan deze voorziening te vragen.
o Een IROJ-lid kan in het ROG het intersectoraal perspectief minderjarigen inbrengen, maar
kan niet alle sectoren/ cliëntvertegenwoordigers… uit het IROJ vertegenwoordigen.
o Vraag is of dit best gebeurt door vertegenwoordiging van het IROJ in het ROG, dan wel
andersom.
Besluit:
o Het IROJ ziet de meerwaarde van een brug ter slaan tussen minder- en
meerderjarigenzorg.
o Het IROJ vindt het zinvol dat iemand in het ROG het perspectief minderjarigen inbrengt
en instaat voor informatie-uitwisseling tussen ROG en IROJ.
o Het IROJ vindt het aangewezen dat een VAPH-voorziening die zowel voor meerderjarigen
als voor minderjarigen werkt dit opneemt.
o Luc Demil en Piet Ketele (VAPH) zullen de uitnodiging ter bespreking voorleggen op de
werkgroep minderjarigen VAPH. Ze koppelen hierover terug op het volgende IROJ (31/1).
Terugkoppeling overleg IROJ-voorzitters en cliëntvertegenwoordigers: op 14/11 ging een
gesprek door tussen de IROJ-voorzitters VBR en BRU en de cliëntvertegenwoordigers.
Op basis van het verslag zullen de cliëntvertegenwoordigers volgende vergadering de besproken
thema’s en de gemaakte afspraken terugkoppelen.
Overleg jonge kinderen VBR/ BRU: op 29/11 ging een overleg jonge kinderen VBR/ BRU door, op
initiatief van de ITP. Toelichting door Johan.
Binnen het decreet rond pleegzorg wordt er voor de 0 tot 6 jarigen bij uithuisplaatsing eerst
gekeken naar pleegzorg. In de praktijk is dit nog niet altijd het geval.
Met de werkgroep zal er op casusniveau gekeken worden naar goede en slechte praktijken.
Er wordt aangegeven dat er een structureel te kort is aan pleeggezinnen en er mogelijks te
weinig aftoetsing is van het netwerk. Daarnaast is de vaststelling dat er te vaak gedacht wordt in
termen van residentiële opvang of pleegzorg.
Kader omgaan met instemming minderjarigen en ouders in IJH (zie nieuwsbrief jeugdhulp): Het
betreft een nota goedgekeurd door het aansturingscomité jeugdhulp (ACO) op 7/10, bezorgd aan
alle afdelingshoofden om via hun kanalen te verspreiden.
Iedereen geeft aan deze ontvangen te hebben.
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3 NIEUWE GOVERNANCE JEUGDHULP EN REGIOPLAN JEUGDHULP







Kennismaking met Inge Debel (projectteam jeugdhulp)
Toelichting nieuwe governance jeugdhulp (Inge Debel)
- In maart 2016 werd jeugdhulp 2.0 door minister Vandeurzen voorgesteld. Het document
werd vanuit de administraties opgemaakt en aangevuld met accenten vanuit het beleid.
- In jeugdhulp 2.0 zit de evolutie naar ‘één agentschap voor de jeugdhulp’, met één
raadgevend comité, waarbij er aandacht is voor het regionale karakter van de jeugdhulp. dit
raadgevend comité zal intersectoraal samengesteld zijn, met plaatsen voor
gebruikersorganisaties, koepelorganisaties, werknemersorganisaties en onafhankelijke
deskundigen. De IROJ-voorzitters zijn vertegenwoordigd in het raadgevend comité. Mathieu
neemt deze vertegenwoordiging op.
- Er wordt bevestigd dat er blijvende aandacht zal gaan naar IROJ, alsook dat de adviserende
rol van de IROJ bekrachtigd wordt.
Terugkoppeling overleg IROJ-voorzitters en ACO op 1/12: toelichting door Mathieu.
- Het regioplan werd besproken (thema’s: toegankelijkheid, continuïteit, verontrusting,
participatie). Er zal bij elk item worden geconcretiseerd wat er Vlaams rond gebeurt en welke
ruimte er is voor de IROJ. Voor 2017 is er, onder voorbehoud van goedkeuring door de
inspectie financiën, een totaalbudget ter beschikking van 30.000 euro (10.000 euro voor
participatie en 20.000 euro voor de andere punten in het regioplan). Het volledige budget
wordt beheerd door de penhouder (cfr. vorig overleg: CGG Brussel). Vraag aan elk IROJ om
begin 2017 een concreet plan op te maken met prioriteiten voor 2017 en besteding van het
budget.
- Advisering door het IROJ: een aantal knelpunten werden nogmaals scherp geduid.
Afspraken voor uitwerking prioriteiten 2017: de uitwerking van prioriteiten voor 2017 wordt het
hoofdagendapunt op het IROJ van 31 januari. Zie regioplan met concretisering Vlaamse acties in
bijlage 2. Alle IROJ-leden bespreken dit met hun achterban en bepalen zo concreet mogelijk
(thema, concrete acties en al dan niet middelen nodig) een aantal prioriteiten voor 2017. Waar
haalbaar mogen die op voorhand aan Marian worden bezorgd. Bespreking en besluit op het IROJ
van 31 januari. Daarna ter goedkeuring naar het ACO.

4 NETWERK TEGEN SCHOOLUITVAL




Toelichting door Eva Troch(e.trogh@vclb-pieterbreughel.be): zie power point in bijlage 3.
In de conceptnota ‘samen tegen schooluitval’ werden 52 acties opgelijst ter preventie van
schooluitval. Éen van de acties is de aanstelling van een coördinator per regio om een netwerk
op te starten/uit te breiden via een platform rond schooluitval. Doel is af te stemmen, te
positioneren en overzicht te scheppen in het landschap rond schooluitval en te komen tot een
actieplan.
Vragen en reacties van IROJ-leden:
- De vraag wordt gesteld wat de link is met het IROJ. Er wordt verduidelijkt dat het IROJ een
belangrijke partner is m.b.t. de afstemming rond het thema.
- Eva Troch stelt de vraag of het IROJ kan vertegenwoordigd worden in het op te richten
platform. Het IROJ geeft aan dat door het betrekken van de sectoren (CLB, CAW en CGG) er
een link gemaakt wordt naar het IROJ. De afspraak is dat deze leden terugkoppelen wanneer
relevant op het IROJ.
- Eva Troch geeft daarnaast aan dat iedereen die interesse heeft, kan deelnemen aan het
platform.
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De vraag wordt gesteld hoe ‘Leerrecht’ gepositioneerd wordt binnen dit initiatief. Er wordt
verduidelijkt dat leerrecht als methodiek een onderdeel is van de schoolexterne interventies
en bijgevolg deel uitmaakt van een breder verhaal.
Als aandachtspunt wordt meegegeven dat het om een grote groep van partners gaat, met elk
verschillende doelstellingen.
De vraag wordt gesteld tot welke partners organisaties zich kunnen wenden wanneer een
jongere niet meer naar school gaat. Bij spijbelproblematiek of wanneer jongeren niet meer
naar school gaan, dient contact opgenomen te worden met CLB of Abrusco vzw.
Er is op dit moment veel onduidelijkheid: waarvoor neem je met Abrusco contact op,
waarvoor met het netwerk samen tegen schooluitval, wat is de verhouding met Leerrecht en
wat is de rol van het IROJ in dit geheel?

5 ADVISERING BIJ UITBREIDINGSBELEID 2017 RTH VAPH


Toelichting door VAPH-voorzieningen (Piet Ketele/ Else De Wachter). Zie dossier werkgroep
minderjarigen VAPH (eerder doorgemaild).
 Besluit: het voorstel van de werkgroep advisering wordt gevolgd:
- Het dossier van de werkgroep minderjarigen VAPH wordt bekrachtigd. De IROJ geven
hierover positief advies.
- De IROJ vragen aan de administratie VAPH dat de 2/12 van de middelen die in 2017 niet
worden toegekend, transparant worden besteed in de regio’s Vlaams-Brabant en Brussel
voor minderjarige personen met een handicap.
Marian geeft het advies door aan de betrokken voorzieningen en aan de administratie VAPH.

6 ADVISERING DAGKLINIEK NIET BEGELEIDE MINDERJARIGEN


Toelichting: Het dossier “dagkliniek niet begeleide minderjarigen” kadert in de omzendbrief
reconversie psychiatrie. Beide documenten werden eerder doorgemaild. Solentra vzw bezorgde
het dossier aan Mathieu en Marian op 23/11, met vraag naar advies van IROJ Brussel tegen
30/11. Mathieu en Marian stelden voor om via mail positief advies te geven. Een aantal IROJleden gingen akkoord met deze werkwijze, een aantal andere niet. De advisering werd
geagendeerd op het IROJ vandaag. Solentra kreeg bericht dat ze het dossier konden indienen
tegen de deadline van 30/11 zonder advies van het IROJ en dat het advies van het IROJ na 13/12
kan worden toegevoegd. De administratie zorg en gezondheid kreeg bericht dat er een advies
van het IROJ volgt. De administratie bevestigde dat ze met het advies rekening zullen houden.
Het signaal van onvoldoende afstemming en een gebrek aan heldere instructies bij advisering
door het IROJ werd besproken op het overleg met voorzitter ACO op 1/12 (zie boven).
 Besluit: Positief advies mits volgende aandachtspunten:
- Het aanbod op termijn niet beperken tot de jongeren van minor-ndako,
- Aandacht geven aan netwerkverruiming,
- Categoriale aanpak is belangrijk, er is echter nood om het te verruimen naar de reguliere
begeleidingen in de vervolgopvang.
Marian geeft het advies door aan Solentra en aan de administratie GGZ.
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7 CLIËNTOVERLEG EN BEMIDDELING IN REGIO BRUSSEL






Toelichting: Kim Herremans (zie power point in bijlage 4)
1- In Brussel worden de methodieken van cliëntvertegenwoordiging en bemiddeling bijna niet
ingezet. Sinds het communicatiemoment van 30 september is er wel een stijging van het aantal
aanvragen.
2- Er dient een pool van externe deskundigen samengesteld te worden:
Vanaf 2017 zijn er middelen beschikbaar om externe deskundigen te vergoeden (100 EUR) die
deelnemen aan een cliëntoverleg. Vanuit hun specifieke expertise kunnen zij noodzakelijke
informatie aanreiken waarmee de betrokkenen kunnen toewerken naar een realistisch en
haalbaar werkplan. Zij kunnen ook vanuit hun ervaring onbevooroordeeld en onbevangen mee
nadenken met het cliëntsysteem en de andere betrokkenen en de voorzitter waar nodig
ondersteunen in de exploratie van de casus. De inzet van deskundigen maximaliseert de kans op
een gepaste en breed ondersteunde hulpverlening.
Bespreking:
- Aandachtpunten vanuit de cliëntvertegenwoordigers:
- noodzakelijk dat hulpverleners open staan voor de methodiek wanneer dit aangevraagd
wordt;
- belangrijk dat jongeren op de hoogte zijn van hun rechten en van de vertrouwenspersoon;
- de huidige procedure is te hoogdrempelig voor jongeren;
- belangrijk om mogelijkheden CO en bemiddeling voor te stellen aan de Jo-lijn: Inge Debel
neemt dit op.
- Er is te weinig kennis van het aanbod.
Besluit:
- Afspraken over verdere bekendmaking cliëntoverleg en bemiddeling in 2017
- leden toetsen tegen volgend IROJ bij de achterban af welke voorzieningen interesse hebben
om een toelichting te krijgen op de werkvloer rond de werking van beide methodieken;
- loket neemt contact op met Cachet vzw rond de geformuleerde aandachtspunten
- mogelijkheden CO en bemiddeling voorstellen aan de Jo-lijn: Inge Debel neemt dit op.
- Leden bekijken in de achterban of er interesse is om deel uit te maken van de pool van
externe deskundigen.

8 VARIA


CAW Brussel signaleert dat het niet meer mogelijk is om in INSISTO voor het crisismeldpunt
afzonderlijk te registreren voor de regio Brussel. CAW heeft hier grote bedenkingen bij en wenst
een aparte registratie voor de regio Brussel. Het is noodzakelijk om over afzonderlijke cijfers voor
Brussel te beschikken.
Vanuit de toegangspoort wordt verduidelijkt dat het een bewuste keuze was bij de ingang van
het decreet om slechts één toegangspoort te installeren voor de regio’s Brussel en VlaamsBrabant. In het registratiesysteem wordt er inderdaad geregistreerd onder één rubriek. De naam
zal worden gewijzigd in “Vlaams-Brabant/ Brussel.

9 AGENDA VOLGEND IROJ (31/01/2017)





Prioriteiten regioplan jeugdhulp voor 2017
Stand van zaken overlegstructuren IROJ Brussel: netwerk crisisjeugdhulp, werkgroep brede
instap, werkgroep complexe echtscheidingssituaties, BIKA
Terugkoppeling over co en bemiddeling
En we drinken een glaasje op het nieuwe jaar…
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