////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VERSLAG IROJ Brussel
Datum: 12/09/2017
Locatie: VGC, Brussel
Refertenummers: Noteer refertenummer(s)
Aanwezig: Veerle Maes (CAW Brussel), Barbara Glorieux (Cachet), Bruno Claessens (OCJ/ SDJ), Karin
Roels (Solidariteit van het Gezin), Johan Van der Auweraert (ACT), Luc Demil (MFC
Levenslust), Erik Van Dooren (VK Brussel), An Sprangers (Tonuso), Jorn Jehaes (CAR
Brussel), Katleen Coppens (BRU-stars), Itsen Gonzalez (minderhedenforum), Tine
Suyckerbuyk (jeugdrechter), Elisabet Campforts (CLB Pieter Breughel), Sigrid Arents
(Huis der Gezinnen), Inge Debel (governance jeugdhulp), Erwin Daenen (departement
WVG), Marian Haspeslagh (ACT), Kim Herremans (VGC), Mathieu Voets (voorzitter)
Verontschuldigd: Saskia Glorieux (VGC), Ann Van Malderen (CAW Brussel), Annik Lampo (Païka),
Hanne Van Gutshoven (CGG Brussel), Chfira Bouchra en Tia Dewannemaeker
(VGPH), Mark Philippart (‘t Pasrel), Sandra Passchyn, Fanny Lissens en Nathalie
Luyckx (vzw oudersparticipatie), Piet Ketele (KI Woluwe)
Voorzitter: Mathieu Voets
Verslaggever: Kim Herremans
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG (20/06/2017)
Goedkeuring: Het verslag wordt goedgekeurd.
Opvolging:
 Stand van zaken infomomenten vertrouwenspersoon: de infomomenten gaan door op
maandag 18 september om 10u in VAC Leuven en op dinsdag 26 september om 10u in het
Ellipsgebouw in Brussel. De IROJ-leden kregen de uitnodiging begin juli, met vraag om te
verspreiden naar de achterban. Dit werd begin september nogmaals herhaald. Aantal
inschrijvingen in Brussel: 22. Jole ontving van niemand good practices of contactpersonen.
Oproep om de achterban nogmaals aan te sporen om aanwezig te zijn.
 Vraag naar opvolging art. 75/1: ter herinnering: vraag om na te gaan bij de achterban hoe de
toepassing van art. 75/1 verloopt en hierover feedback geven aan Marian tegen 10 oktober.
Ter bespreking op het IROJ van 24 oktober, waarbij gevraagd wordt om aandacht te hebben
aan hoe het in de praktijk verloopt.
 Bevraging weekendcapaciteit verblijf in de regio: ter herinnering: afspraak om op de vragen te
reageren tegen 10 oktober. Bespreking van de resultaten op het IROJ van 24 oktober.
 Feedback over denktank participatie:
Gelet op een aantal andere prioriteiten acht vzw Cachet het niet realistisch om een rol op te
nemen in de denktank. Om die reden werd afgesproken om de denktank in Brussel op te
starten in 2018. De denktank werd wel opgestart in Vlaams-Brabant.
Andere items ter opvolging komen terug in de verdere agenda.
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2. VERSTERKING RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE JEUGDHULP
2.1. Toelichting door Erwin Daenen
Zie rondzendbrief, eerder doorgemaild.
De oproep kadert in een breder beleid rond jeugdhulp dat bestaat uit vier werven. In totaal wordt
25 miljoen EUR extra vrijgemaakt om in te zetten binnen de vier werven.
Deze oproep ‘één gezin = één plan’ kadert binnen de eerste werf, waarvoor 15 miljoen EUR wordt
vrijgemaakt en betreft een uitbreiding van het aanbod RTJ. De focus ligt op snelle en flexibele
overbruggingshulp via een (nieuw) samenwerkingsverband. Het intersectorale perspectief is
cruciaal.
In het najaar volgt een uitgebreidere communicatie voor de andere werven, waarvan de verdeling
van de middelen nog niet gekend is. Voor de derde werf (rond jongvolwassenheid) wordt dit najaar
nog een oproep verspreid.
De middelen die vrijgemaakt werden zijn recurrent, het gaat om een reguliere uitbreiding van het
aanbod.
2.2. Vragen en opmerkingen
De vraag wordt gesteld of het gaat om een uitbreiding van de brede instap. Er wordt verduidelijkt
dat het niet om een versterking van brede instap gaat, wel van de probleemgebonden jeugdhulp.
Deze keuze werd gemaakt omwille van de hoge wachtlijsten en de grote druk op de
crisishulpverlening en vanuit de nood om in te zetten op continuïteit.
Er wordt meegegeven dat er betreurd wordt dat er geen keuze gemaakt werd om brede instap te
versterken, wat eveneens zou bijdragen tot een kwalitatievere hulpverlening.
Er wordt een oproep gedaan om creatief aan de slag te gaan met de oproep en in te zetten op
innovatieve manieren van hulpverlening.
De huidige verplichte partners (bv. OCMW) zijn in Brussel minder vanzelfsprekend dan in
Vlaanderen. De vraag wordt gesteld of de betrokkenheid van sommige (niet betrokken) partners
stapsgewijs vorm kan krijgen. Er wordt verduidelijkt dat dit kan bekeken worden.
Binnen het middelenpakket wordt 30.000 EUR voorzien voor de kernpartner om het proces in de
regio te ondersteunen en te faciliteren gedurende de eerste twee jaar. De hypothese wordt
geformuleerd dat de VGC het initiatief mee kan ondersteunen.
Vanuit de Vlaamse overheid zal Erwin Daenen de kernpartners en de netwerken ondersteunen.
Voor de regio’s Vlaams-Brabant en Brussel werden middelen vrijgemaakt voor 3 netwerken. Het is
niet de bedoeling om gebiedsdekkend te werken. De werkgroep advisering stelt voor om vanuit de
IROJ te adviseren dat er één samenwerkingsverband wordt opgericht in Brussel en twee
samenwerkingsverbanden in Vlaams-Brabant. IROJ Brussel ondersteunt dit voorstel.
Noot achteraf: Op IROJ Vlaams-Brabant was er een discussie over de afbakening van prioritaire
regio’s. IROJ Vlaams-Brabant geeft prioriteit aan één samenwerkingsverband in Halle-Vilvoorde en
één in het Hageland, gezien dit de achtergestelde regio’s zijn in Vlaams-Brabant. IROJ VlaamsBrabant vraagt om te onderzoeken of het samenwerkingsverband Brussel kan worden verruimd
naar een deel van Halle-Vilvoorde en om te zoeken naar samenwerking tussen de
samenwerkingsverbanden in Brussel en in Halle-Vilvoorde. Dit wordt verder besproken op de
bijeenkomsten versterking RTJ Brussel.
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2.3. Concrete afspraken over opvolging en advisering door het IROJ
Tijdspad en afspraken:
- 18 september van 9u30 tot 12u: bijeenkomst rond afstemming voor geïnteresseerde partners
in Brussel, georganiseerd vanuit IROJ Brussel. Een gelijkaardige bijeenkomst voor VlaamsBrabant gaat door op 19/9.
- 25 september: Vlaams infomoment georganiseerd vanuit de Vlaamse overheid
- 16 oktober: Regionaal infomoment georganiseerd vanuit de Vlaamse overheid
- 5 november: Uiterste indiendatum van projectvoorstel aan de voorzitter van het IROJ en de
IROJ-ondersteuner.
- 9 november van 9u30 tot 12u30 in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Dit is een open
werkgroep advisering, waarop alle leden van beide IROJ die dit wensen kunnen aansluiten.

3. MEDEDELINGEN/ VARIA
 Stand van zaken afstemming typemodules begeleiding: op 5 juli kwamen de organisatoren van
het afstemmingsoverleg op 16 mei samen om de verdere opvolging af te spreken. De
voorzieningen kregen begin augustus bericht over afspraken en timing rond het finaliseren van
hun profilering in het schema. Tegen 30 september is gevraagd aan de voorzieningen om hun
profilering in het sjabloon aan te passen indien nodig. Er zal ook een sectorale dialoog
doorgaan tussen de administraties en de voorzieningen van respectievelijk Jongerenwelzijn,
VAPH en CAW voor 30 september. We bespreken de conclusies hiervan op de IROJ van 24
oktober en maken daarna een afsluitende nota op, die we bezorgen aan de administraties.
Marian nodigt Tim Stroobants uit op dit IROJ voor extra toelichting.
 Template GGZ voor programma vroegdetectie en vroeginterventie: de template die werd
verspreid richt zich enkel tot de Vlaamse netwerken. In het najaar verschijnt er een specifieke
template voor het Brusselse netwerk. Toelichting door Kathleen Coppens.
Er moet gekeken worden naar de concretisering met Franstalige partners. Politieke instanties
wensen voor het einde van het jaar te komen tot een beslissing.
 Cliëntoverleg IJH: kader inschakelen deskundigen en in kaart brengen overleg: toelichting door
Kim Herremans.
- Inzetten op het aantrekken van externe deskundigen
Kim stuurt een mail naar de leden van het IROJ met daarin een document met relevante
informatie over cliëntoverleg en over het engagement van de deskundigen.
De vraag is om dit document te verspreiden binnen de sectoren, met als doel kandidaat
deskundigen aan te trekken. Kandidaten mogen doorgegeven worden aan Kim.
- Overzicht van ‘overlegtafels’: Vraag aan de leden van het IROJ om de template die wordt
verzonden door Kim aan te vullen met bestaande andere overlegfora met een gelijkaardige
insteek als cliëntoverleg, waarbij de doelstelling is af te stemmen op casusniveau.
 Stand van zaken project toegang: toelichting door CAW Brussel
- De samenwerking met de medewerker werd opgezegd. De keuze werd gemaakt om twee
halftijdse medewerkers te werven, waarvan één medewerker reeds tewerkgesteld is door
vzw Cachet. De aanwerving van de andere medewerker dient nog te gebeuren.
Het IROJ wordt gevraagd om de vacature, die eerder door Veerle werd doorgemaild, mee
te verspreiden.
- Op dit ogenblik liggen er enkele concrete pistes voor die op korte termijn verder uitgewerkt
worden.
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- Er wordt een afname van betrokkenheid van de stuurgroep vastgesteld. De vraag wordt
gesteld om extra engagement op te nemen naar dit gezamenlijke project van IROJ Brussel.
Het penhouderschap ligt bij CAW, de inhoudelijke opvolging en sturing ligt bij het IROJ.
- De stuurgroepvergaderingen vinden telkens plaats voor het IROJ.
Een warme oproep om aanwezig te zijn op de vergaderingen.
 De denkdag complexe echtscheidingsproblematieken gaat door op vrijdag 2 februari 2018 in
het VAC in Leuven.
 Op 20 september gaat de kick off van het JAC door.
 Goedkeuring data IROJ Brussel 2018: de voorgestelde data worden goedgekeurd. Zie definitieve
data in bijlage 1.

4. ADVISERING OVER HERVERDELING EN UITBREIDING GES+
2.1. Toelichting:
Zie aanvraag GES+, nota over noden in de regio’s VBR/ BRU en voorstel advies door de
werkgroep advisering, eerder doorgemaild.
2.2. Bespreking
- Voor Vlaams-Brabant en Brussel worden er 18 plaatsen aangevraagd. Aangezien het totaal
aantal plaatsen in de oproep 38 bedraagt, wordt de vraag gesteld of er een prioritering
dient gemaakt te worden.
Er wordt verduidelijkt dat in het advies werd opgenomen dat de grootste nood zit bij de
jongens met normale tot zwakke begaafdheid. Door deze formulering wordt een keuze
naar voor geschoven.
- De GES plaatsen mogen niet worden ingenomen door GES+ plaatsen.
- IROJ uit de appreciatie over de heldere analyse die werd opgemaakt door ACT VlaamsBrabant/ Brussel.
- Er wordt geïnformeerd wat er gebeurt met de groep jongeren die geen hulp zullen krijgen
(zelfs indien alle plaatsen worden toegekend).
Er wordt verduidelijkt dat een aantal jongeren hiervan een ondersteuning krijgen, al is dit
niet de meest geschikte hulp. Een ander deel (geschat: 24 jongeren) worden niet begeleid.
Er wordt gesteld dat dit onaanvaardbaar is! Er is een oplossing nodig voor jongeren die nu
wachten op hulp. De huidige hulpverlening is ontoereikend en hier dient op ingezet te
worden. Het is belangrijk om deze groep jongeren te blijven zien als individuen met een
zorgvraag en niet als cijfers. De uitbreiding die aan bod kwam in punt 2 biedt geen
oplossing voor deze groep jongeren, wat sterk betreurd wordt.
Vanuit het beleid wordt verduidelijkt dat er gekozen werd om de niet rechtstreekse hulp te
versterken, wat inderdaad geen antwoord biedt voor de situatie van de individuele
jongeren.
Mathieu zal dit probleem aankaarten op het overleg met dhr. Van Mulders en de overige
IROJ voorzitters. Deze jongeren kunnen ook verder worden opgevolgd op het GES+overleg. Volgend IROJ worden een toelichting gegeven van de vaststellingen i.v.m.
wachtlijsten/ priors/ fase 3 door jeugdhulpregie. Hier kan dit discussiepunt in detail verder
worden besproken.
2.3. Besluit: advies van het IROJ
- IROJ Brussel keurt het voorbereide advies door de werkgroep voor, mits toevoegingen in het
advies rond voorrangsregeling voor de uitstromers vanuit de GI.
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- Marian bezorgt de definitieve nota, met de analyse en het concept voor een nieuw aanbod als
bijlage, aan de betrokken VAPH-voorzieningen. Zij bezorgen die drie documenten als
bijlage bij hun aanvraag aan de Vlaamse overheid. Zie definitieve nota in bijlage 2.

5. JONGVOLWASSENEN
2.1. Toelichting Vlaams actieplan jongvolwassenen (eerder doorgemaild)
Het thema ‘jongvolwassenheid’ betreft de derde werf in de beleidslijnen van minister Vandeurzen.
Binnen de Vlaamse overheid werd een stuurgroep opgestart die het actieplan verder zal
concretiseren. In het najaar wordt een oproep verspreid.
2.2. Voorstel actie jongvolwassenen met middelen regioplan IROJ
Vanuit drie partners (CAW Brussel, Tonuso vzw en Cachet vzw) wordt het voorstel geformuleerd
om binnen het regioplan van IROJ Brussel een concrete actie uit te werken rond het thema van
jongvolwassenen.
De actie betreft de aankoop en verspreiding van ‘rugzakjes’ met daarin relevante informatie rond
het thema. De doelgroep betreft elke jongeren die uitstroomt uit een voorziening, alsook elke
nieuwe medewerker die start in een jeugdhulporganisatie in Brussel.
Het IROJ gaat principieel akkoord met het concrete initiatief en geeft het mandaat aan de drie
organisaties voor de verdere uitwerking.
De partners maken op korte termijn een begroting met inhoudelijke motivatie en concretisering
van het initiatief over aan Marian.
Daarnaast wordt de vraag gesteld of er ook middelen kunnen aangewend worden voor het project
Toegang. Het mandaat wordt gegeven om iets concreet uit te werken en over te maken aan IROJ
Brussel.
2.3. Werkgroep jongvolwassenen Brussel
De eerste bijeenkomst van de werkgroep jongvolwassenen Brussel werd uitgesteld naar donderdag
12 oktober, 9u tot 11u, op CAW Brussel.
Veerle Maes (CAW Brussel), An Sprangers (Tonuso), Else De Wachter (MFC Levenslust), Tia
Dewannemaeker (VGPH), Barbara Glorieux (Cachet) en Marian Haspeslagh (ACT) nemen deel.

6. SIGNAAL VK BRUSSEL EN K&G
6.1. Toelichting signaal over illegaal verblijvende mensen in Brussel
Ter illustratie wordt een concrete casus toegelicht vanuit de regioverpleegkundige van K&G.
Dit dossier schetst de moeilijkheden waar hulpverleners tegenaan botsen en de cluster aan
problemen die aan de basisopdracht voorbij gaat.
Er wordt een toename vastgesteld van de groep die grote zorgnoden heeft (asielzoekende mama’s,
roma’s, Syrische vluchtelingen, ….). De opvang voor deze groepen is verzadigd.
De vraag wordt gesteld op welke manier er voor deze gezinnen/jongeren gezamenlijk kan gezocht
worden naar oplossingen. Er wordt een oproep gedaan om ervaringen en expertise te delen:
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- vorming rond toekomstoriëntering (vzw Foyer), hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat
gezinnen hier niet mee bezig zijn.
- OTA vzw wenst samen met VK en K&G te bekijken op welke manier er oplossingsstrategieën
kunnen gevonden worden binnen de bestaande netwerken.
- Inzetten van de organisaties in de wijk: gezondheidscentra, buurtwerking, …
- Er is nood aan gecoördineerde begeleiding.
Als conclusie wordt gesteld dat bovenstaande pistes kunnen geëxploreerd worden, maar dat er
nood is aan duurzame oplossing. Er is nood aan een beleidssignaal.
6.2. Verdere afspraken
Er wordt gewacht op de uitkomst van het overleg tussen OTA, VK en K&G. In een latere fase wordt
het thema opnieuw geagendeerd op IROJ Brussel om te bekijken hoe en op welke manier deze
specifieke problematiek kan gesignaleerd worden aan de beleidsmakers.

7. BRIEF IROJ BRUSSEL I.V.M. ANDERSTALIGHEID
7.1. Voorstel brief: eerder doorgemaild.
Op IROJ Brussel van 20/6 heeft Bruno toegelicht dat IROJ Vlaams-Brabant een brief schrijft over
anderstaligheid in de Rand. Op IROJ Brussel werd vastgesteld dat een aantal elementen uit de brief
ook relevant zijn voor Brussel, maar dat er een aantal specifieke aspecten anders lopen. De keuze
werd gemaakt om twee brieven te versturen, zodat de specifieke context van Brussel (o.a.
meertaligheid) kan belicht worden.
7.2. Bespreking en verdere afspraken
IROJ Brussel gaat akkoord met de brief. Zie definitieve brief in bijlage 3.
Er worden geen specifieke diensten benoemd in de brief. Er wordt gekozen om te spreken over
‘Brusselse diensten’.
Mathieu en Marian zorgen voor de verzending van de brief.

8. AGENDA VOLGEND IROJ (24/10/2017)
o
o
o
o
o
o

Toelichting vaststellingen i.v.m. wachtlijsten/ priors/ fase 3 door jeugdhulpregie
Bespreking conclusies afstemming typemodules begeleiding
Bespreking resultaten bevraging weekendcapaciteit verblijf in de regio
Bespreking resultaten bevraging toepassing van art. 75/1
Stand van zaken versterking rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
Stand van zaken besteding middelen regioplan
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Afsprakenrooster

Afspraak

Wie

Tegen

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

IROJ-leden

10 oktober

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

Tia

IROJ 24
oktober

Afspraken weekendcapaciteit verblijf
in de regio

Johan, IROJ-leden

IROJ 24
oktober

Bespreking samenhang IROJ en
BIKA met Johan Galle

Mathieu en Marian

Najaar 2017

Infomoment vertrouwenspersoon
bekendmaken

Iedereen

a.s.a.p.

Mail aan IROJ-leden i.v.m.
deskundigen cliëntoverleg en
overzicht overlegtafels

Kim

a.s.a.p.

Advies uitbreiding GES+ aan
betrokken VAPH-voorzieningen

Marian

a.s.a.p.

Concreet voorstel voor actie
jongvolwassenen, met budgettering,
aan Marian bezorgen

Cachet, Tonuso en CAW
Brussel

a.s.a.p.

Verzending brief IROJ Brussel i.v.m.
anderstaligheid

Mathieu en Marian

a.s.a.p.
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Opm
Marian
bezorgt
aan Tia
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