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1. Goedkeuring en opvolging verslag 8 december 2015
2. Afspraken Jeugdhulp - Sector vluchtelingen
2.1. Toelichting en vraagstelling
2.2. Bespreking en voorstellen tot afspraken
3. Vlaamse actiefiche cliëntparticipatie in de jeugdhulp

4. Nota van ontwikkelingsgroep Lokaal Cliëntoverleg (LCO)
5. Evaluatie IROJ: welke lijnen/processen we willen evalueren?

Informerende agendapunten:
6. Stand van zaken Kern – en Werkgroepen IROJ
6.1. Werkgroep verontrusting
6.2. Werkgroep Advies en Planning
6.3. Kerngroep RTJ
6.4. Kerngroep Crisis
6.5. Netwerkstuurgroep GGZ K&J
6.6. Managementcomité IJH

7. Naadloze flexibele trajecten onderwijs-welzijn (NAFT)
8. Varia
8.1. Vergaderkalender IJH
8.2. Sharepoint IROJ
8.3. Overzicht activiteiten in werkveld

1. Goedkeuring verslag 8 december 2015
Opvolgpunten:
- Tegen volgend IROJ zal de samenstelling van het IROJ worden geactualiseerd door de
voorzitter. Doel is de lijst effectieve leden uit te zuiveren, zodat op we ons op hierop kunnen
baseren om geldig te vergaderen.
- De globale nota van de standpunten van de verschillende IROJ in het kader van de
conceptnota schooluitval werd kort toegelicht door de voorzitter. Deze nota werd ook reeds
bezorgd aan de leden.
- In het kader van de intersectorale zorgnetwerken werd een gemeenschappelijk advies
uitgebracht door de IROJ van Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel. Het betreft een eerste
samenwerking tussen werkgroepen uit de verschillende regio’s. Dit proces is zinvol gebleken
en de uitkomst is een goed doorsproken gezamenlijk standpunt; de ervaring is positief en
naar tevredenheid van alle betrokkenen verlopen. Intussen worden de nodige afspraken
gemaakt tussen de 30 betrokken organisaties; de middelen zijn beschikbaar vanaf 1 maart
2016.
- Er hebben zich nog geen kandidaten gemeld voor de stuurgroep ROG. Kandidaturen kunnen
nog tot uiterlijk 23 februari worden overgemaakt aan de voorzitter
Besluit: Het verslag wordt zonder aanpassingen goedgekeurd.
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2. Afspraken jeugdhulp – sector vluchtelingen
Op 8 januari vond een overleg plaats tussen het OC Valkenhof en partners binnen de Limburgse
integrale jeugdhulp. Het betrof voornamelijk een verduidelijkend overleg. Het verslag van dit overleg
wordt bij dit verslag gevoegd. Afspraak was om terugkoppeling te voorzien naar de eigen sectoren
en overlegfora. Ook de relatie tot het aanmeldpunt -18 jarige NBMV moet verder uitgeklaard
worden. Tenslotte haalt de ITP aan dat het vaak erg moeilijk is om dossiers te prioriteren. Dit is in het
bijzonder het geval voor kinderen met een handicap waar de bijkomende moeilijkheid is wie de
kosten zal betalen.
2.1 Toelichting en vraagstelling
Op het IROJ zelf licht Leen Beckers (OC Valkenhof) de huidige situatie toe inzake de opvang van
minderjarigen. Volgende noden staan centraal:
 De eerste vraag bij de opvangcentra inzake minderjarigen, is wat te doen bij crisissituaties.
Jongeren vanaf 12 jaar worden indien nodig vaak in time out geplaatst in een ander centrum
dat niet-begeleide minderjarigen (NBMV) opvangt.
 Voor jongeren tussen 10 en 14, worden privé-initiatieven (bv. zorgboerderij) aangezocht. Een
duidelijk pijnpunt is de moeilijke aansluiting die er vandaag is bij de reguliere jeugdhulp.
 Een derde aandachtspunt, is dat niet alleen de NBMV bijzondere aandacht vragen. Ook
erkende (eenouder)gezinnen die pas geregulariseerd zijn hebben vaak extra ondersteuning
nodig.
 Gelet op de voorgeschiedenis van de vluchtelingen, betreft een vierde belangrijke vraag naar
ambulante traumabegeleiding door GGZ. Ook hier loopt de aansluiting moeizaam (in het
afgelopen half jaar werden geen problemen ervaren met de toegang tot de residentiële GGZzorg).
 Snellere toegang tot OCJ bij verontrustende of POS-situaties.
 Tenslotte wordt er gevraagd naar de mogelijkheid om intervisie te voorzien omtrent
genoemde problematieken bij de opvang van minderjarigen.
2.2. Bespreking
In antwoord op de vragen van het overleg begin januari, en de vragen gesteld op het IROJ, worden
volgende concrete acties aangehaald:
1. Musti Onlen nam contact op met het Limburgs Platform Vluchtelingen (LPV). Het LPV wil
volgende acties ondernemen:
 Ondersteunen van vrijwilligers actief in de opvangcentra
 Het zoeken van samenwerking met de Limburgse federaties voor minderheden mho op
het uitwerken van een aanbod, voorzien van ondersteuning, voorzien van tolken,…
 Het opzetten van een communicatiekanaal via Facebook
 Het opzetten van een buddysysteem voor vluchtelingen, ism. het EVA Integratie &
Inburgering
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Vanuit de jeugdsector toonde Chiro zich bereidwillig om haar werking ook open te zetten
voor minderjarige vluchtelingen.
2. De ITP zal de voorzieningen BJB bevragen naar aanbod. Ook de CKG’s zijn bereid in opvang te
voorzien, maar hebben nood aan de concrete vragen voor de doelgroep -12.
3. Sinds 1 februari zijn ambulante begeleidingen GGZ opgestart. Aangezien dit gefinancierd
wordt met Vlaamse middelen, is dit enkel beschikbaar voor erkende vluchtelingen. Het gaat
om in totaal 1,8 VTE voor Limburg (CGG en Solentra samen). Er worden momenteel de
nodige afspraken gemaakt, alsook gekeken hoe toch aansluiting kan gezocht worden bij de
opvang. In het kader van dit project, kan intervisie worden aangeboden binnen het
onderwijs. Indien er een hulpvraag is in de opvangfase, dan kan hiervoor een aanvraag tot
hulp worden ingediend bij FEDASIL.
4. CAW besteedt binnen het aanbod integrale woonbegeleiding ook aandacht aan de gezins- en
ouder-kindrelatie.
Besluit:
De stand van zaken rond het aanbod en ervaringen van de samenwerking tussen jeugdhulp en de
vluchtelingensector blijft een opvolgpunt voor de volgende IROJ vergaderingen in 2016.

3. Vlaamse actiefiche cliëntparticipatie in de jeugdhulp
De voorzitter licht de nieuwe actiefiche ‘cliëntparticipatie in de jeugdhulp’ toe. Deze actiefiche werd
opgelegd door het managementcomité, en volgt eerdere actiefiches:
2014:
 Organisatie van de eigen werking van het IROJ (afgerond)
 Monitoring van de regionale effecten van het transitieproces naar het nieuwe
jeugdhulplandschap op de samenwerking van de actoren gevat door IJH (afgerond)
2015:






Monitoring van de toegankelijkheid van de RTJ-Brede Instap (loopt nog)
Samenwerking in situaties van verontrusting (loopt nog)
Regionale actiefiche bekendmaking cliëntoverleg en bemiddeling (loopt nog)
Regionale actiefiche overzicht overlegtafels (loopt nog)
Regionale actiefiche netwerkdag RTJ (loopt nog)

De nieuwe actiefiche sluit aan bij een van de doelstellingen van het decreet IJH, met name
minderjarigen, hun ouders en in voorkomend geval hun opvoedingsverantwoordelijken en de
betrokken personen uit de leefomgeving maximaal in de jeugdhulp te laten participeren’. Er worden
drie doelstellingen naar voor geschoven:




Cliëntperspectief in IROJ brengen
Participatie in de jeugdhulpverlening stimuleren
Vertrouwenspersoon / steunfiguur een plaats geven in de hulpverlening
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Het managementcomité verwacht tegen 30/6/16 een overzicht van acties die in de loop van 2016 –
2017 zullen uitgevoerd worden, waarbij er per doelstelling minstens één actie wordt gerealiseerd.
Bespreking:
De bespreking ent zich op de vraag hoe we ons hier vanuit het IROJ op organiseren?
Door de vergadering wordt aangegeven dat cliëntparticipatie in verschillende gradaties verloopt.
Vooral in de residentiële hulp zijn er veel mogelijkheden om participatie vorm te geven. Ook binnen
het hulpprogramma voor complexe situaties krijgt cliëntparticipatie een belangrijke plaats. In een
ambulante setting is cliëntparticipatie op mesoniveau minder makkelijk te realiseren.
Het cliëntperspectief wordt door de sectoren zeker als een noodzakelijk en waardevol gegeven
beschouwd. De snelheid waarmee opdrachten op het IROJ afkomen maakt wel dat men het gevoel
krijgt de opdrachten niet meer ten gronde te kunnen uitvoeren. Nieuwe actiefiches komen terwijl
voorgaande actiefiches nog lopen.



Een mogelijke piste is het in kaart brengen van welke participatie-initiatieven er reeds in de
sectoren bestaan.
De nieuwe vzw’s rond ouder- en jongerenparticipatie (de opvolgers van het project JOPLim
binnen bijzondere jeugdzorg) dienen betrokken te worden.

Besluit:
Er wordt niet voor geopteerd een nieuwe werkgroep voor deze actiefiche op te richten, maar deze
actiefiche te bespreken op de bestaande werk-/kerngroepen van het IROJ en van daaruit voorstellen
van acties te krijgen. Deze voorstellen zullen tegen het IROJ van 26 april worden verzameld en
besproken.

4. Nota van ontwikkelingsgroep Lokaal Cliëntoverleg
De ontwikkelingsgroep LCO (Lokaal cliëntoverleg) bezorgde het IROJ een signalennota met
betrekking tot de invoering en implementatie van de integrale jeugdhulp in Limburg. Volgende
signalen werden opgenomen en geïllustreerd:
 Jongeren krijgen niet altijd de hulp op maat die nodig is
 De continuïteit in de hulpverlening is op dit moment niet altijd gegarandeerd
 De rol van contactpersoon-aanmelder wordt niet altijd opgenomen omdat dit moeilijk te
combineren blijkt met andere taken die men heeft
 Er is een probleem van opvolging in gevallen van omgaan met verontrusting
De IROJ-leden appreciëren dat de ontwikkelingsgroep van het LCO de thematiek ter harte neemt, de
nota is hier een illustratie van. De gesignaleerde knelpunten zijn erg herkenbaar voor alle leden, en
kwamen ook naar voor in de regionale rapportage.
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De gemandateerde voorzieningen hebben reeds het initiatief genomen tot overleg met de Limburgse
OCMW’s, en dit in het bijzonder over het signaal met betrekking tot verontrusting.
Daarnaast is de nota Jeugdhulp 2.0 in voorbereiding. Hierin worden alle elementen uit de resolutie
van het Vlaams parlement, de bijdrage van de minister, het actieplan jeugdhulp, de aandachtspunten
van de werkgroep remediëring en de IROJ-rapportage samengebracht. Het doel is hierbij om tot
vernieuwingen en vereenvoudigingen te komen die zullen leiden tot een sterkere integrale
jeugdhulp. We volgen ook dit verder op in de volgende IROJ-vergaderingen.
Binnen het aanbod van cliëntoverleg in Limburg stellen we vast dat dossiers steeds beter hun weg
vinden naar ofwel een LCO (meerdere problematieken binnen het gezin) of naar een Cliëntoverleg
IJH (de minderjarige staat centraal); dit mede doordat een aantal voorzitters beide overlegtafels
voorzitten. De regionale actiefiche ‘overzicht overlegtafels’ zal hier ook een ondersteunend
instrument voor zijn.

5. Evaluatie IROJ
De evaluatie van de IROJ-werking is iets wat door het IROJ-comité in Limburg op de agenda was gezet
in oktober 2015.
Inmiddels is beslist dat er ook op Vlaams niveau een evaluatie zal plaatsvinden. Hier is het de
bedoeling de werking van het afgelopen jaar van de 6 Vlaamse IROJ in al zijn aspecten te evalueren.
De Vlaamse overheid zal hiervoor een beroep doen op de procesondersteuning van K&G. Op 12 april
wordt hiervoor een ronde tafelgeorganiseerd waar alle IROJ-voorzitters en vertegenwoordigers van
de Vlaamse Gemeenschap mee rond de tafel zitten. Er kan nog een vertegenwoordiger van IROJ
Limburg aansluiten (wie dat wenst, stelt zich kandidaat bij de voorzitter tegen het volgende IROJ).
De vraag die vandaag voorligt is na te gaan wat de kern van de evaluatie is die we beogen: welke
lijnen/processen willen we evalueren? Deze input wordt overgemaakt aan Vlaanderen in
voorbereiding van de Vlaamse evaluatie, en wordt tevens gebruikt om de bespreking regionaal
verder aan te sturen.
Kernvragen/ vaststellingen geformuleerd door IROJ Limburg:
 Het IROJ comité is opgericht in 2015; Hoe verhoudt het IROJ-comité zich tot het IROJ? Kan
het comité de motor zijn van het IROJ?
 Doet het IROJ waarvoor het is opgericht? Blijven we bij de essentie?
 Integrale Jeugdhulp is erg complex en alles omvattend; je kan er niet ‘ten dele’ mee bezig
zijn; het is een ‘alles of niets’ verhaal. Het vraagt een enorme investering om bij te blijven; dit
wordt als een knelpunt ervaren.
 Hoe verloopt de terugkoppeling door de vertegenwoordigers naar hun sector? En hoe
organiseert een sector zich best daarop? Het blijft moeilijk om ‘als sector’ in het IROJ te
zitten.
 Wat is het evenwicht tussen regionaal bepaalde acties en Vlaams bepaalde acties? Wat met
de werklast?
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Deadlines zijn vaak veel te kort; de snelheid waarmee opdrachten op het IROJ afkomen
maakt wel dat men het gevoel krijgt de opdrachten niet meer ten gronde te kunnen
uitvoeren. Nieuwe actiefiches worden neergelegd terwijl voorgaande actiefiches nog lopen.
Het IROJ stelt voor om ook de evaluatie die over het vorige decreet werd gemaakt, opnieuw
te raadplegen.

Er wordt afgesproken een aantal richtvragen voor de zelfevaluatie aan te reiken aan de leden ter
voorbereiding van de bespreking tijdens het IROJ van 17 maart (zie document ‘zelfevaluatie IROJ’ in
bijlage bij dit verslag).
Besluit:
Het IROJ van 17 maart trekt 1 uur uit om de eigen werkzaamheden te evalueren.
De IROJ leden bereiden zich (met hun achterban) hierop voor op basis van de richtvragen in het
document ‘zelf evaluatie IROJ’.

6. Stand van zaken kern- en werkgroepen IROJ
6.1 Werkgroep verontrusting
De eerste actie - kick off of startdag - vond plaats op 28 januari. Er waren een 100-tal deelnemers, er
werden 10 goede praktijken voorgesteld. Deze goede praktijken zullen in een volgende fase nog
ontsloten worden.
De tweede actie betreft het intersectoraal vormingstraject. Hier blijkt het samenstellen van de groep
vormingsmedewerkers problematisch. Waar de vorming werd uitgewerkt met dialoog met het
cliëntsysteem als uitgangspunt, blijken te weinig sectorale medewerkers zich hiertoe voldoende
bekwaam te voelen. Het IROJ vraagt de werkgroep vorming om hierover opnieuw samen te komen,
en samen met de 2 trekkers van de vorming te bekijken wat nodig is om het vormingstraject verder
te zetten. De medewerkers waarvan verwacht wordt dat ze de vorming geven, moeten meer
handvaten aangereikt krijgen zodat ze in staat zijn deze vorming te kunnen geven. Indien nodig
wordt de vorming op meerdere data gegeven. De sectoren van hun kant gaan opnieuw op zoek naar
kandidaat-vormers.
De derde actie - inventarisatie van afstemmingspraktijken - is in uitvoering.
Op 20 oktober vindt een studiedag plaats over informatie-uitwisseling in het geval van een
verontrustende situatie. Enkele sprekers werden hierrond reeds geëngageerd, de werkgroep
verontrusting bereidt deze studiedag verder voor.
6.2 Werkgroep advies & planning
De Limburgse werkgroep advies en planning, werkt momenteel in afstemming met de werkgroep
advies en planning die op Vlaams niveau werd opgericht. We werkgroep behandelt 3 sporen:
 Inventarisering van het regionale aanbod (overzicht van de voorzieningen + overzicht van
cliëntstromen)
 Inventarisering van de regionale noden (vaststellen van indicatoren rond bv. armoede,
leeftijd,…)
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Uitwerken van procedure en sjabloon bij adviesvragen aan IROJ

6.3 Kerngroep RTJ
De kerngroep RTJ werkt verder aan de ontwikkeling van een GPS RTJ. Deze zal worden voorgesteld
op een netwerkmoment (7 juni). Op dit netwerkmoment zal ook de brede instap worden
voorgesteld, de verschillende modules RTJ, en de aanbieders van deze modules.
De kerngroep RTJ is op zoek naar een nieuwe voorzitter.
6.4 Kerngroep crisis
De kerngroep crisis komt opnieuw samen op 4 februari. Volgende agendapunten worden besproken:



Rapportering over de werking 2015
Gedachtewisseling over de template crisis van GGZ, waarbij men streeft naar 1 meldpunt -18
voor 1/1/2017. Vragen zijn: hoe kan dit gerealiseerd worden? Welke voorwaarden moeten
vervuld zijn?

6.5 Netwerkstuurgroep GGZ Kinderen & Jongeren
De sector GGZ wordt in haar werking naar kinderen en jongeren versterkt, en dit in het kader van de
nieuwe gids geestelijke gezondheid. In dit verband zijn/worden volgende actieplannen opgemaakt
om de gids naar de praktijk te vertalen (per provincie):




Mobiele crisiszorg (goedgekeurd)
Mobiele langdurige zorg (in opmaak)
Liaison en consult (in opmaak)

Op 24 februari vindt van 9.30 uur tot 12.00 uur een denkoefening plaats in Bokrijk mbt. mobiele
langdurige zorg. Vanuit elke sector vraagt men naar 4 personen om hieraan deel te nemen.
De goedgekeurde templates worden gepubliceerd op de Sharepoint omgeving voor de IROJ-leden. In
de loop van het voorjaar wordt een bredere communicatie verwacht.
6.6 Managementcomité IJH
Het managementcomité werd geïnformeerd over de lopende acties binnen de IROJ, en keurde een
nieuwe actiefiche rond cliëntparticipatie goed (zie ook agendapunt 3).
Er werd een nieuw erkenningskader besproken voor MDT’s. Momenteel is er een aanvraag tot
erkenning van MDT lopende voor St. Gerardus.
Het managementcomité bekijkt de mogelijkheid tot meer/betere afstemming mbt zakgeld van
jongeren tussen sectoren.
Het managementcomité keurde een nieuwe typemodule intensieve behandeling binnen het VAPH
goed, alsook een gewijzigde samenstelling van het IRPC.
Het uitbreidingsbeleid voor een komend jaar, zal in de toekomst voorafgaandelijk worden besproken
op het managementcomité. Dit moet intersectorale toetsing en advisering op regionaal niveau
mogelijk maken.
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7. Naadloze flexibele trajecten onderwijs – welzijn (NAFT)
Via een Besluit van de Vlaamse Regering, is een oproep gelanceerd naar kandidaten die naadloze
flexibele trajecten onderwijs-welzijn willen aanbieden. De subsidieperiode loopt voor 6 schooljaren,
te starten in het schooljaar 2016 – 2017. Er is geen expliciete adviesrol weggelegd voor de IROJ.
De oproep staat open voor alle kandidaten. Op het 17/2 is er een extra overleg van het netwerk
Leerrecht n.a.v. deze oproep. Aanvragen moeten uiterlijk 1 maart ingediend worden.

8. Varia
8.1 Jaarkalender
De voorzitter maakte een vergaderkalender op van het IROJ en alle werkgroepen. Deze werd met de
uitnodiging voor de vergadering verstuurd. De verschillende sectoren worden gevraagd om ook de
data van sectorale overlegmomenten door te geven, zodat ook deze in de vergaderkalender kunnen
worden opgenomen. Dit moet een betere planning mogelijk maken.
8.2 Share point
De Vlaamse overheid richtte een Sharepointomgeving op voor alle IROJ-stukken. Hierover kregen alle
effectieve en plaatsvervangende leden bericht. Voortaan zullen de vergaderstukken niet meer per email bezorgd worden. Bij vragen kan men terecht bij de voorzitter.
8.3 Signalen uit het werkveld
 Subsidiereglement ‘Wonen-zorg’ van de Provincie Limburg
De provincieraad keurde ikv SALK een nieuw subsidiereglement wonen-zorg goed. In dit
kader kan tot 1 april een subsidie aangevraagd worden voor de oprichting van
wooneenheden. Deze subsidie kan voor maximaal 15 wooneenheden per project worden
aangevraagd; de tussenkomst kan gaan tot 100% (geplafonneerd op 6.500 euro per
wooneenheid).


Vacatures
Er is een vacature voor klinisch psycholoog bij CGG LITP.



Open deur
Op 29 april is er een opendeurdag bij het CGG DAGG te Lommel. Een gelegenheid om ook het
nieuwe gebouw te bezoeken.



MB Hulpcoördinatie
Er is een nieuw Ministerieel Besluit in de maak inzake Hulpcoördinatie binnen de integrale
jeugdhulp. In het kader van dit nieuwe MB is een denkspoor om niet langer intervisies te
laten plaatsvinden voor bemiddelaars en voorzitters cliëntoverleg IJH. Met goedkeuring van
het IROJ, zal gevraagd worden ook in de toekomst regionale intervisies te blijven
organiseren.



Omzendbrief uitbreidingsbeleid personen met een handicap 2016
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Johan Tuerlinckx informeert dat er 314.144 euro voorzien voor PAB’s voor minderjarigen.
Gezien dit beperkte budget voorziet de omzendbrief geen regionale verdeling en wordt
bijkomend voorzien dat de middelen verdeeld worden over minderjarigen aan wie na vorige
beraadslaging door de IRPC wel een prioriteit is toegekend, maar aan wie omwille van het
beperkte budget vorig jaar geen PAB kon worden toegekend. De contactpersoon-aanmelders
van de betrokken minderjarigen zullen binnenkort persoonlijk gecontacteerd worden door
de toegangspoort.
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AFSPRAKENROOSTER
Afspraak

Wie

Tegen

Voorstellen formuleren inzake nieuwe actiefiche
participatie mbt:

IROJwerkgroepen

IROJ 17 april 2016

Jan Nijs ism
dep.WVG

Asap





Status

Opmerking

OK

Zie bijgevoegd document ‘Zelfevaluatie IROJ’

Cliëntperspectief in IROJ
Participatie in jeugdhulpverlening
Plaats van vertrouwenspersoon/steunfiguur

Opstellen richtvragen zelfevaluatie IROJ

Sectorale evaluatie IROJ obv richtvragen (zelfevaluatie Alle sectoren
IROJ)

IROJ 17 maart 2016

Melden kandidaat lesgevers intersectoraal
vormingstraject verontrusting (actie 2 actieplan) aan
Marina Punie en IROJ-voorzitter

Alle sectoren

Asap

Doorgeven sectorale overlegmomenten aan IROJvoorzitter ifv jaarkalender

Alle sectoren

Doorgeven voor kandidaten stuurgroep ROG aan IROJ- Alle sectoren
voorzitter

23 februari 2016

Kandidatuur deelname aan Vlaamse evaluatie IROJ 12- IROJ-leden
04-2016 doorgeven aan voorzitter

IROJ 17 maart 2016

Extra vergadering werkgroep verontrusting
ingelast op 16-02
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