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1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG (02/05/2017)
Goedkeuring: Het verslag wordt goedgekeurd.
Opvolging:
 Stand van zaken infomoment vertrouwenspersoon: Zoals afgesproken op het vorige IROJ
organiseert het departement WVG voor de regio’s Vlaams-Brabant en Brussel twee
infomomenten. Hulpverleners uit beide regio’s tekenen in op het infomoment van hun keuze.
De informatiemomenten zullen doorgaan op maandag 18 september om 10u in VAC Leuven
en op dinsdag 26 september om 10u in het Ellipsgebouw in Brussel. De uitnodiging met
concreet programma wordt volgende week verspreid via de nieuwsbrief en naar de IROJ-leden.
De IROJ-leden verspreiden de uitnodiging naar hun achterban. IROJ-leden die good practices of
interessante contactpersonen kennen i.v.m. het thema vertrouwenspersoon kunnen die nog
steeds doorgeven aan jole.louwagie@wvg.vlaanderen.be. Cachet en vzw LUS zullen aanwezig
zijn.
Andere items ter opvolging komen terug in de verdere agenda.
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2. MEDEDELINGEN/ VARIA
 Brief IROJ Vlaams-Brabant i.v.m. Franstaligheid in de Rand: IROJ Vlaams-Brabant zal een brief
schrijven over Franstaligheid in de Rand. De brief wordt afgewerkt op het IROJ van 22 juni. Vraag
naar het ACO is om met Vlaamse en Franstalige partners te gaan samenzitten om die
problematiek aan te pakken. Een aantal elementen uit de brief zijn ook relevant in Brussel. De
brief wordt bezorgd aan IROJ Brussel met vraag of de brief vanuit IROJ Brussel ook
onderschreven wordt. Akkoord van IROJ Brussel met de brief wordt gevraagd via e-mail. Indien
geen bezwaren, dan tekent Mathieu de brief mee. Noot achteraf: de brief wordt nog wat
herwerkt en zal zo snel mogelijk worden bezorgd aan IROJ Brussel.
 Vraag naar opvolging art. 75/1: zie nota van de cliëntvertegenwoordigers (eerder doorgemaild).
Dit agendapunt wordt geagendeerd door de cliëntvertegenwoordigers. Vraag is dat de IROJleden navragen bij de achterban hoe de toepassing van art. 75/1 verloopt. De
cliëntvertegenwoordigers vinden het belangrijk om hierover feedback te krijgen.
Informatiedeling en de manier waarop dit gebeurt, is cruciaal voor ouders en jongeren. Afspraak
dat iedereen tegen 10 oktober de inbreng levert aan Marian. Marian bezorgt dit aan Tia ter
bespreking op het overleg cliëntvertegenwoordigers. We bespreken de resultaten op het IROJ
van 24 oktober. Vraag is dat het parket (plaatsvervanger in dit IROJ) dan aanwezig is. Mathieu en
Marian nemen dit op met de jeugdrechter en het parket.
Noot achteraf: Op IROJ Vlaams-Brabant zijn volgende vragen toegevoegd, met vraag om die ook
in Brussel te behandelen:
o Hoe dikwijls neem je als hulpverlener zelf contact op met de politie? Geef je hen info door
over cliënten?
o Hoe dikwijls neem je initiatief als hulpverlener om bijstand (interventie) te vragen door de
politie?
o Hoe dikwijls vroeg je cliënt zelf aan de politie om bijstand? Al dan niet via jou als hulpverlener.
In bijlage een document met alle vragen (van de cliëntvertegenwoordigers en IROJ VBR).
 Ronde van Vlaanderen (Cachet vzw): Mathieu stelde de vraag om de ronde ook te laten
doorgaan in Brussel. Mathieu neemt verder contact op met Kris Clijsters om dit te realiseren.
 Afstemming CAW/ ACT over thema jongvolwassenen: Marian heeft overleg gehad met de
CAW’s van Vlaams-Brabant en met CAW Brussel. De CAW’s in Vlaams-Brabant stellen voor om in
eerste instantie een aparte werkgroep op te starten voor VBR en voor BRU. Voorstel is om in
september in beide regio’s te starten met een werkgroep jongvolwassenen vanuit het IROJ. De
werkgroep zal worden getrokken door CAW Brussel en ACT en zal enerzijds het CAW-project
opvolgen en anderzijds bekijken welke acties het IROJ wil ondernemen in het kader van het
actieplan jongvolwassenen dat in de maak is. Voor Brussel is er een idee vanuit Cachet, CAW
Brussel en Tonuso om met middelen die beschikbaar zijn in het IROJ aan de slag te gaan rond de
overgang naar volwassenheid. Cachet zou twee trajecten willen aangaan: een traject met
hulpverleners (BJB, CAW, OCMW, VDAB…), zodat jongeren een netwerk hebben, en een traject
met jongeren, om hen beter voor te bereiden op de stap naar volwassenheid, met alle jongeren
in Brussel die de jeugdhulp zullen verlaten. Dit sluit aan bij het CAW-project. Het IROJ vindt dit
een goed idee en staat erachter om hieraan middelen van het IROJ te besteden. Het sluit aan bij
het regioplan. Cachet, CAW Brussel en Tonuso maken dit concreter tegen het IROJ van 12
september. Ze geven dan ook aan welk budget er nodig is.
We starten met een werkgroep jongvolwassenen voor Brussel. Datum eerste bijeenkomst:
vrijdag 22 september in de namiddag, op CAW Brussel. Deelnemers: Veerle Maes (CAW
Brussel), An Sprangers (Tonuso), Else De Wachter (MFC Levenslust), Tia Dewannemaeker
(VGPH), Cachet (Barbara zoekt iemand) en Marian (ACT). Andere IROJ-leden die willen
deelnemen aan de werkgroep of die mensen van hun sector willen afvaardigen, laten dit weten
aan Marian ten laatste tegen 24 juli.
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 Terugkoppeling afstemming typemodules begeleiding op 16 mei: verschillende deelnemers
vroegen naar de finaliteit van de oefening. Dit werd aangekaart op het overleg met Stefaan Van
Mulders op 1 juni. Drie elementen werden aangegeven: verduidelijking van het aanbod,
intersectorale programmatie, geen link met het erkenningsdossier. Er was ook onduidelijkheid
over de criteria en er wordt aangegeven dat de oefening voor veel verwarring zorgde. Op
woensdag 5 juli komen de organisatoren van de bijeenkomst samen om de verdere opvolging af
te spreken. De voorzieningen krijgen in de zomer bericht over afspraken en timing rond het
finaliseren van hun profilering in het schema.
 Terugkoppeling Vlaamse werkgroep advisering op 23 mei: het voorbereidend werk in de
regionale werkgroepen advisering werd in één geheel gegoten. Er wordt bij de criteria dus
rekening gehouden met de regionale aandachtspunten. Er is de intentie om tegen 1 januari 2018
een intersectorale adviseringsprocedure uit te werken.
 Feedback overleg IROJ-voorzitters/ prov/ VGC / admin op 1 juni:
o De regionale actieplannen van de IROJ zijn goedgekeurd door het ACO. Ze komen op de
website van AJ.
o ITP (intersectorale toegangspoort) zal in het najaar gesprekken aangaan met voorzieningen
rond eenzijdige stopzettingen. Opmerking vanuit het IROJ: het is aangewezen om dit op
ruimere schaal te bespreken dan enkel op niveau voorzieningen. Er zijn verschillende aspecten
aan dit thema: rechten van jongeren en ouders, grenzen van de hulpverlening, zorg voor
hulpverleners. Johan neemt contact op met An Sprangers om te bekijken op welke manier dit
kan gerealiseerd worden.
o Een toelichting van bevindingen jeugdhulpregie wordt gepland op de IROJ in september.
o De ambitie blijft om één jeugdhulp te realiseren op termijn. Op dit ogenblik zijn daar nog geen
concrete contouren rond.
o De vraag naar ondersteuning van de IROJ kwam opnieuw aan bod. Vanuit de provincies komt
slechts ongeveer de helft van het verwachte personeel over naar Jongerenwelzijn. Er wordt
uitgegaan van een ondersteuning door 0.75 VTE per IROJ, Vlaams-Brabant en Brussel wordt
samengenomen. Er zijn onderhandelingen met de VGC lopende voor extra ondersteuning van
IROJ Brussel. IROJ-leden merken op dat dit geen correcte manier van werken is. Er is decretaal
bepaald dat er twee IROJ moeten zijn, maar wanneer het financieel beter uitkomt worden
Vlaams-Brabant en Brussel als één geheel beschouwd.
 Feedback overleg BIKA/ PPO-voorzitters op 16 juni: de voorzitters van de PPO’s in VlaamsBrabant en het BIKA in Brussel komen jaarlijks samen. Zie verslag van deze bijeenkomst in bijlage
bij dit verslag.
o De PPO-voorzitters en de voorzitter van het BIKA gaven een stand van zaken over hun
werking. De stand van zaken van het BIKA bespraken we recent op het IROJ. De voorzitter van
het BIKA, Johan Galle, signaleerde dat hij geen feedback kreeg over de bespreking van het
BIKA op het IROJ van mei. Hij ontving als plaatsvervanger in het IROJ wel het verslag, waarin
de boodschap dat de gevraagde ondersteuning voorlopig niet kan geboden worden. Hij vroeg
naar feedback op inhoudelijke items uit de brief aan het IROJ die hij opmaakte.
o Meer algemeen kwam de plaats van de PPO’s en het BIKA in de respectievelijke IROJ aan bod.
De boodschap was duidelijk: de samenhang tussen de IROJ en de PPO’s/ het BIKA is zoek. Hoe
realiseren we meer aansluiting tussen beide? Idealiter is er iemand die vanuit het beleid/ IROJ
deelneemt aan elk PPO en aan het BIKA om de verbinding te maken, maar dit is op dit
moment niet realistisch. Een mogelijk voorstel was om enkele keren per jaar de voorzitters
van PPO’s/ BIKA uit te nodigen op de IROJ. Tom en Mathieu worden ook uitgenodigd op het
jaarlijks overleg PPO-voorzitters/ BIKA.
o Mathieu en Marian volgen dit verder op en agenderen dit in samenspraak met Johan Galle op
een IROJ in het najaar.
VERSLAG IROJ Brussel
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 Deelname Inge Debel aan IROJ 12 september: Inge Debel (governance jeugdhulp bij Agentschap
Jongerenwelzijn) zal in het najaar aan elk IROJ een keer deelnemen, kwestie van voeling te
behouden met de regio’s. Indien er specifieke vragen zijn aan haar, dan kunnen die worden
geagendeerd.
 Steunpunt Jeugdhulp organiseert een info- en uitwisselingsvoormiddag over beroepsgeheim
voor jeugdhulpverleners, op 9 november 2017 in de Factorij in Schaarbeek. Hulpverleners
worden uitgenodigd om naar informatie-uitwisseling te kijken vanuit verschillende invalshoeken.
We zetten de bril op van het juridische kader van beroepsgeheim en aansprakelijkheid: mag
ik/moet ik. De nadruk komt echter te liggen op ethisch verantwoord hulpverlenen: wil ik
informatie delen en zo ja hoe doe ik dit dan? Deze dag is gericht op praktijkwerkers vanuit de
verschillende sectoren IJH. Deelname is gratis, inschrijven verplicht. Meer informatie en
inschrijving op www.kennispleinkalender.be/beroepsgeheimjeugdhulpverleners.
 Herverdeling en uitbreiding aanbod GES+:
o Aan de IROJ wordt gevraagd om te adviseren over herverdeling en uitbreiding aanbod GES+.
Die vraag werd deze middag door het VAPH verspreid. Zie documenten in bijlage. Dit kon
inhoudelijk niet meer worden voorbereid, dus ook geen inhoudelijke bespreking op het IROJ.
We spreken wel een procedure en een timing af.
o Aan de IROJ wordt gevraagd om advies in te winnen in de regio’s en om dat advies aan te
leveren. Timing voor de advisering is 15 oktober, met opstart op 1 januari 2018. Er is een
mogelijkheid om op te starten op 1 september 2017, maar dan moet het advies voor 15 juli
worden bezorgd.
o 15 juli is niet haalbaar om als IROJ advies aan te leveren. 15 oktober is ook niet ideaal, gezien
we een IROJ hebben op 12 september (ruim voor de deadline) en een IROJ op 24 oktober (na
de deadline). Dit hele proces voorbereiden tegen het IROJ van 12 september lijkt moeilijk
haalbaar. Vandaar het voorstel om op 12 september een tussentijdse bespreking te voeren en
mandaat te geven aan de werkgroep advisering VBR/ BRU om het advies af te werken en in te
dienen.
o Het advies heeft twee luiken:
 bij welke voorzieningen moeten de GES + plaatsen terechtkomen in het nieuwe
erkenningskader;
 een zicht op de nood aan uit te breiden capaciteit.
o De manier waarop het IROJ dit organiseert, wordt overgelaten aan het IROJ zelf. De teams
jeugdhulpregie binnen de afdeling continuïteit en toegang (ACT) in de regio zullen hiertoe een
input leveren.
o Besluit over gezamenlijke aanpak voor IROJ VBR en IROJ BRU:
 Jeugdhulpregie maakt eind juni intern een analyse van wat de noden zijn aan GES +.
 Jeugdhulpregie gaat begin juli in gesprek met de voorzieningen die GES + aanbieden. In
Vlaams-Brabant/ Brussel gaat dit over Sint-Franciscus (Halle-Vilvoorde) en Terbank
(Leuven).
 Bespreking op overlegplatform VAPH en op overlegplatform BJB in juni/ juli of er andere
kandidaten zijn.
 Geïnteresseerde voorzieningen maken zich tegen eind juli kenbaar aan het IROJ, via e-mail
aan Mathieu en aan Marian.
 Jeugdhulpregie organiseert in augustus een overleg met de twee GES+ voorzieningen en
met mogelijke andere voorzieningen die interesse hebben om GES+ aan te bieden of
hierover mee na te denken, met Yuneco en met de verwijzers. Ook het intersectoraal
zorgnetwerk wordt betrokken. Johan Van der Auweraert nodigt ook de leden van het GES+netwerk uit, in functie van deze advisering.
 Bespreking op werkgroep advisering VBR/ BRU op 31 augustus in de namiddag.
VERSLAG IROJ Brussel
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 Bespreking stand van zaken op het IROJ van 12 september (BRU)/ 14 september (VBR).
Noot achteraf: IROJ VBR wenst op dat moment te bekijken of er al een advies kan worden
verleend, dan wel eventueel mandaat wordt verleend aan de werkgroep advisering VBR/
BRU om de advisering op te nemen voor beide IROJ.
 Werkgroep advisering VBR/ BRU op 12 oktober in de namiddag. Mogelijk krijgt de
werkgroep advisering mandaat van de IROJ om het advies voor beide IROJ in te dienen
tegen 15 oktober. Dit wordt beslist op het IROJ in september.
 Het ACO (aansturingscomité jeugdhulp) heeft beslist dat OBC’s (observatie- en
behandelingscentra, VAPH) en OOOC’s (onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra, BJB) één
werkvorm zullen worden. Hiervoor werd een taskforce opgericht. Tegen eind 2018 moet dat
proces afgerond zijn. ’t Pasrel en Espero zijn hierbij betrokken.
 De oudervertegenwoordigers signaleren dat het moeilijk is om aan tijdige hulpverlening te
geraken. Ze vragen naar duidelijkheid waar ze terecht kunnen voor welke hulpverlening. Vaak is
de situatie al geëscaleerd vooraleer er hulpverlening kan worden ingeroepen. We agenderen dit
thema als apart agendapunt om, op basis van concrete situaties die worden aangebracht, verder
door te praten. Mathieu spreekt via Linda Aerts (ondersteuner cliëntvertegenwoordigers) af met
de oudervertegenwoordigers hoe dit voor te bereiden en met welke timing. De
oudervertegenwoordigers bespreken dit op het overleg cliëntvertegenwoordigers.

3. WEEKENDCAPACITEIT VERBLIJF IN DE REGIO
 Toelichting door Johan Van der Auweraert: zie ook nota en overzichten cijfergegevens in bijlage
bij de uitnodiging. Vraag om dit mee te nemen naar de achterban en terug te koppelen op het
IROJ van oktober. Vraag naar een ad hoc werkgroepje om de resultaten te bespreken in functie
van terugkoppeling naar het IROJ.
 Bespreking:
o Weekendverblijf is heel wisselend: soms 2 jongeren, soms 8. Weekendgroepen organiseren is
erg moeilijk. In principe moet er wel een beschikbaarheid zijn voor verblijf 7/7.
o De grote verschillen tussen VAPH en BJB zijn frappant. Dit heeft onder meer te maken met
semi-internaten, met de verbondenheid met scholen en met de historiek van een lage
personeelsbezetting, die gecompenseerd wordt door afbouw van weekendopvang.
o In crisisopvang situeert dit probleem zich ook: soms zijn er crisisbedden beschikbaar in de
week, maar niet in het weekend.
o Soms krijgen verwijzers feedback dat er geen 7/7 opvang beschikbaar is, enkel 5/7.
o Cliëntvertegenwoordigers vragen zich af vanwaar dit nu geagendeerd wordt, gezien het geen
nieuw fenomeen is.
o Recent wordt er een stijging van dit probleem ervaren.
o Suggestie om Liesbeth Maes van VAPH uit te nodigen voor de werkgroep. Tia DW zal die vraag
stellen.
 Besluit en concrete afspraken:
o De IROJ-vertegenwoordigers koppelen de vragen terug naar hun platform, met vraag wie in
een adhoc-werkgroep wil deelnemen.
o Johan verspreidt de vragen naar de platforms BJB en VAPH.
o Alle reacties worden bezorgd aan Johan VDA.
o Bespreking van de resultaten op het IROJ van 24 oktober.

VERSLAG IROJ Brussel

pagina 5 van 8

4. STAND VAN ZAKEN PROJECT TOEGANG
 Toelichting door CAW Brussel: het project heeft als basisdoelstelling de toegang tot de
jeugdhulp vergemakkelijken. Het project omvat verschillende componenten: enerzijds
afstemming van hulp op elkaar en anderzijds aan de slag gaan met jongeren. Beide zaken blijken
moeilijk te combineren door één projectleider. Daarom stelt de stuurgroep voor om het traject
met jongeren door Cachet te laten uitvoeren, het andere luik blijft bij CAW Brussel. Een deel van
de middelen gaan dan naar Cachet. Het gesprek zal worden gevoerd met de VGC om dit
administratief mogelijk te maken. Het IROJ gaat hiermee akkoord.
 Bespreking:
o Vraag is of ouders ook betrokken worden in dit project, naast jongeren. Een suggestie is om
dit te bevragen in de focusgroepen.
o Het is de bedoeling om ook oudergroepen in Brussel te betrekken. Ook jeugdwerkers zullen
betrokken worden. De stuurgroep neemt dit verder op.
o Het hoofddoel blijft de vraag hoe jongeren de weg vinden naar de jeugdhulp in Brussel.
o Vraag is in welke mate het in dit project realistisch is om ouders te betrekken of als dit in een
vervolgproject kan gebeuren.
 Besluit:
o Het IROJ gaat akkoord met het voorstel van de stuurgroep om het projectleiderschap op te
splitsen tussen CAW Brussel en Cachet.
o Het betrekken van ouders wordt in de mate van het mogelijke opgenomen in het lopende
project en wordt ook als doelstelling weerhouden voor een mogelijk vervolgproject.

5. DENKTANK PARTICIPATIE EN VERSTERKEN RECHTSPOSITIE
 Voorstel door Tia Dewannemaeker: IROJ Vlaams-Brabant richtte een denktank op rond het
versterken van de rechtspositie van jongeren. De bedoeling is om vanuit het IROJ een initiatief te
ontwikkelen in 2018 rond het versterken van de rechtspositie van jongeren. Vraag is of IROJ
Brussel bij deze denktank wil aansluiten.
 Bespreking:
o Cachet brengt in herinnering dat er in Brussel al een actieplan voorligt. Er hoeft niet van nul
gestart te worden. Marian bezorgt het actieplan aan Tia.
o Cachet kan zich mogelijk engageren voor de denktank, indien dit een gezamenlijk initiatief
wordt van beide IROJ. Er wordt dan uitdrukkelijk gevraagd naar meer engagement uit Brussel
dan enkel Cachet.
o An Sprangers en Mathieu Voets willen mee in de denktank stappen, indien Cachet zich
hiervoor ook kan engageren. Cachet zal dit intern bespreken.
 Besluit en concrete afspraken:
o Noot achteraf: Cachet kan zich op dit moment niet engageren voor de denktank (wegens
nakend zwangerschapsverlof van Barbara).
o Tia bespreekt verder met An en Mathieu of ze al dan niet zullen deelnemen aan de denktank.
Indien niet, dan blijft het een initiatief van IROJ Vlaams-Brabant. Tia geeft hierover feedback
op het volgende IROJ.
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6. STAND VAN ZAKEN LEERRECHT
 Toelichting door An Sprangers: de ontwikkelingen NAFT werden hier eerder toegelicht. De
beleidsgroep Leerrecht Vlaams-Brabant/ Brussel bekijkt momenteel hoe de leerrechttrajecten
kunnen worden afgestemd op het NAFT-verhaal en wie welke rol kan opnemen. De gesprekken
hierover zijn nog niet afgerond. Belangrijk is dat het transparant wordt voor aanmelders, in de
eerste plaats voor CLB’s, hoe en waar je aanmeldt voor welke items. De landschapstekening voor
Brussel kan worden toegelicht op het IROJ zodra dit alles duidelijk is. An geeft een seintje
wanneer het goede moment hiervoor is.

7. VRAAG HUIS VAN HERENIGING NAAR DEELNAME AAN HET IROJ
 Toelichting: zie vraag Huis van Hereniging in bijlage bij de uitnodiging. Huis van Hereniging
vraagt naar deelname aan de IROJ in alle regio’s. Voor IROJ Brussel stelt Olivier Vanhaelen zich
kandidaat als effectief lid en Petra Van Den Hoeck als plaatsvervanger.
 Bespreking:
o Het Huis van Hereniging is een initiatief met een belangrijk, maar erg specifiek thema,
namelijk ouderverstoting. Het thema lijkt te specifiek om apart te vertegenwoordigen in het
IROJ. Het gaat eerder in de richting van belangenvertegenwoordiging.
o Er is vertegenwoordiging van het ouderperspectief in de brede zin door de vzw
oudersparticipatie. Ouders van alle geledingen kunnen zich hier kunnen laten
vertegenwoordigen via de vzw oudersparticipatie.
o De IROJ-voorzitters hebben dit onderling besproken. Ze zijn van mening dat de inbreng van
ouders heel waardevol is, maar hebben de bedenking dat het Huis van Hereniging eerder een
organisatie voor belangenvertegenwoordiging is. Ouders laten deelnemen aan het IROJ
zonder ondersteuning door oudersparticipatie Vlaanderen vinden ze niet aangewezen.
o De suggestie wordt gedaan om wel een plaats te geven aan het Huis van Hereniging bij
specifieke themagroepen of op uitnodiging als expert op het IROJ wanneer relevant.
 Besluit: er wordt niet ingegaan op de vraag naar vertegenwoordiging van het Huis van
Hereniging in IROJ Brussel. Mathieu zal het besluit van het IROJ overmaken.

8. BESTEDING MIDDELEN REGIOPLAN IROJ
 Er kunnen middelen worden besteed aan het project jongvolwassenen (zie eerder in het
verslag). De betrokkenen brengen een concreet voorstel op het volgende IROJ.

9. AGENDA VOLGEND IROJ (12 SEPTEMBER)
o
o
o
o
o
o

Advisering over herverdeling en uitbreiding aanbod GES+
Vragen/ items ter bespreking n.a.v. aanwezigheid Inge Debel
Vlaams actieplan jongvolwassenen en werkgroep jongvolwassenen IROJ Brussel
Toelichting vaststellingen i.v.m. wachtlijsten/ priors/ fase 3 door jeugdhulpregie
Terugkoppeling afstemming typemodules begeleiding
Signaal VK Brussel en K&G over illegaal verblijvende mensen in Brussel
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Afsprakenrooster

Afspraak

Wie

Tegen

Brief Franstaligheid bezorgen aan
IROJ Brussel

Marian

asap

Zodra
afgewerkt

Vragen opvolging art. 75/1
bespreken met achterban en
feedback aan Marian

IROJ-leden

10 oktober

Marian
bezorgt
aan Tia

Opvolging resultaten bevraging art
75/1 voor bespreking op IROJ op
overleg cliëntvertegenwoordigers

Tia

IROJ 24
oktober

Contact met Kris Clijsters i.v.m.
ronde van Cachet in Brussel

Mathieu

asap

Deelname aan werkgroep
jongvolwassenen kenbaar maken
aan Marian

IROJ-leden

24 juli

Eerste bijeenkomst werkgroep
jongvolwassenen

Betrokken IROJ-leden

22
september

Concreet voorstel project
Barbara, An en Ann
jongvolwassenen met middelen IROJ

IROJ 12
september

Bespreking aanpak rond eenzijdige
stopzettingen met An Sprangers

Johan

asap

Bespreking samenhang IROJ en
BIKA met Johan Galle

Mathieu en Marian

Najaar 2017

Analyse noden GES+

Johan

Juni 2017

Gesprek met voorzieningen GES+

Johan

Begin juli ‘17

Informatie GES+ doorgeven aan de
achterban

IROJ-leden

Juni 2017

Kenbaar maken interesse voor GES+ Geïnteresseerde
aan IROJ (Mathieu en Marian)
voorzieningen

Eind juli ‘17

Eerstvolgende werkgroep advisering

Betrokken IROJ-leden

31/8

Daarop volgende werkgroep
advisering

Betrokken IROJ-leden

12/10

Voorbereiding signaal
oudervertegenwoordigers

Mathieu, overleg
cliëntvertegenwoordigers

IROJ 12/9

Afspraken weekendcapaciteit verblijf
in de regio: zie agendapunt 3

Johan, IROJ-leden

IROJ 24/10

Bespreking denktank participatie met Tia
An en Mathieu

asap

Antwoord op vraag Huis van
Hereniging

asap

VERSLAG IROJ Brussel

Mathieu

Status

Opm
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