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1. Goedkeuring verslag van 27 mei en opvolgpunten
Besluit:
Het verslag wordt goedgekeurd.
Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd.
Het principieel akkoord van de uitbreiding van het IROJ zoals besproken in de vergadering van 27
mei wordt bekrachtigd:
- Erik Vreven wordt effectief lid namens cliëntvertegenwoordiging jongeren
- Ingrid Waelburgs wordt gecoöpteerd lid namens cliëntvertegenwoordiging armoede
- Lis Seys wordt effectief lid namens cliëntvertegenwoordiging jongeren Joplim
- Ruben Tempelaere wordt plaatsvervanger ondersteuner tandem Joplim ouders/jongeren
- Carla Indekeu wordt effectief lid en Raf Van Hoof wordt plaatsvervangend lid namens de
provincie Limburg.
Door de uitbreiding van het IROJ, worden nog plaatsvervangende leden gezocht voor etnischculturele minderheden en jongeren, alsook effectieve en plaatsvervangende leden vanuit de
gebruikersverenigingen (VGPH) en het netwerk armoede.
Naar verspreiding van het verslag wordt afgesproken dat elk IROJ lid de verslaggeving verder kan
verspreiden en gebruiken voor het informeren en raadplegen van de achterban.

2. Het organogram
2.1 Bespreking voorstel van organogram
Samen met de uitnodiging voor de vergadering werd het voorstel van organogram meegestuurd,
opgemaakt op basis van het resultaat van de bespreking tijdens het IROJ van 27 mei 2014. De
leden werd gevraagd dit kritisch te bekijken en eventueel aanvullingen te doen.
Doel van dit agendapunt is te komen tot:
- Het scherp krijgen van de opdrachten van de voorgestelde werkgroepen Crisis en RTJ
- Het concretiseren van de samenstelling van beide werkgroepen
- Het bepalen van de voorzitter
- De wijze van terugkoppeling naar het IROJ te voorzien.
Vanuit cliëntparticipatie wordt gevraagd:
- Om de vergadering van de cliëntvertegenwoordigers ook een plaats te geven in het
organogram naast de werkgroepen Crisis en RTJ
- Een verbinding tot stand te brengen tussen de voorgestelde werkgroepen en de
cliëntvertegenwoordigers, bijvoorbeeld door het geven van adviezen of het bekijken van
bepaalde thema’s vanuit het cliëntperspectief. Hoe dit georganiseerd zal worden, wordt later
bilateraal bekeken met de voorzitter en/of de leden van deze werkgroepen.
De vergadering gaat akkoord met beide punten.
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Bespreking werkgroep crisis
Vanuit het CAW worden volgende aanvullingen meegegeven:
- De vraag om de benaming ‘werkgroep’ te wijzigen in ‘kerngroep’ vanuit de gedachte dat
werkgroep eerder als een ad hoc structuur gezien wordt en dus van tijdelijke aard is.
- Afstemming binnen crisisnetwerk toevoegen aan de opdrachten.
- De mogelijkheid bieden om partners met mogelijk aanbod toe te laten tot de kerngroep
Crisis.
- Het voorzitterschap zal jaarlijks wisselen onder de vorm van een ‘moderatorschap’. Voor
2014 is Johan Neijens moderator. CAW wenst op deze manier een duidelijker scheiding te
bekomen tussen het Meldpunt Crisis en de kerngroep. Bovendien stimuleert deze werkwijze
de betrokkenheid van de verschillende sectoren.
- Er is onduidelijkheid over de ondersteuning vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn.
Dominick Vosters klaart dit uit. Indien nodig en nuttig, kan de provincie Limburg gevraagd
worden de kerngroep te ondersteunen.
De kerngroep crisis stelt voor om aan het IROJ van september toelichting te geven over de
impact van de nieuwe regelgeving. Op vraag van de cliëntvertegenwoordigers zal hen vooraf
toelichting voorzien worden over de werking van het crisismeldpunt.
Bespreking werkgroep RTJ
- Ook hier wordt de naam veranderd in ‘kerngroep’
- De geformuleerde doelstellingen worden goedgekeurd. Waar nuttig en nodig stemt het IROJ
ermee in om ook punten m.b.t. NRTJ toe te voegen.
- De vergadering duidt (nog) geen voorzitter aan; het CGG zal een eerste vergadering
bijeenbrengen; de provincie Limburg kan instaan voor de ondersteuning.
De kerngroep RTJ stelt voor om aan het IROJ van oktober terug te koppelen over haar werking.
De partners van de brede instap (CAW, CLB, K&G) geven intussen aan dat ze elkaars werking nog
niet voldoende kennen, maar wel acties plannen om te overleggen en afstemming te bekomen.
Parallel aan de werkgroep RTJ, zal de brede instap dan ook onderling overleg opstarten.
Besluit:
- De terminologie ‘kerngroep’ wordt gehanteerd voor beide structuren, m.n. kerngroep Crisis
en kerngroep RTJ
- Cliëntvertegenwoordiging krijgt haar plaats binnen het organogram
- Kerngroep crisis:
toevoeging ‘Afstemming crisisnetwerk’ als opdracht van de kerngroep
toevoeging van partners mogelijk aanbod in de samenstelling
voorzitterschap wordt voorlopig georganiseerd als een roterend ‘moderatorschap’
- Kerngroep RTJ:
Het CGG (Caroline Vanderhallen) neemt initiatief om deze kerngroep samen te brengen;
agendapunten kunnen aan haar doorgegeven worden
- De provincie Limburg ondersteunt deze kerngroep.
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2.1.

Concretisering organogram
Het geconcretiseerde organogram op basis van de bespreking wordt toegevoegd als
bijlage aan het verslag.

3. Afstemming van ROG-IROJ
Vanuit het VAPH werd tijdens de vergadering van het IROJ van 27 mei aangegeven dat de
afstemming tussen het ROG (Regionaal Overleg Netwerk Gehandicaptenzorg) en het IROJ met
betrekking tot zorgplanning en zorgafstemming niet structureel voorzien is, en hierover werd
duidelijkheid gevraagd.
Het BVR van 16 mei 2014 vermeldt dat het ROG zijn opdrachten met betrekking tot
zorgafstemming en zorgplanning verder uitvoert met betrekking tot de jeugdhulpverlening
betreffende de integrale jeugdhulp tot op het moment dat de opdrachten worden toevertrouwd
aan het IROJ.
Vanuit Vlaanderen wordt gesteld dat de afstemming er inderdaad moet komen, maar dat dit
waarschijnlijk pas tegen eind 2014 geagendeerd kan worden om vanaf 2015 tot een
concretisering hierrond te komen.
Dominick Vosters vraagt na bij Vlaanderen en informeert de voorzitter hierover; daarnaast zal
vanuit het IROJ Limburg een schrijven gericht worden naar Vlaanderen om dit nogmaals te
signaleren.
Het IROJ parkeert dit agendapunt tijdelijk tot er duidelijkheid gegeven wordt vanuit Vlaanderen.
De vertegenwoordigers van de VAPH-sector wensen te benadrukken dat zij de situatie niet zo
dramatisch zien als in het schrijven vanuit ROG Vlaams-Brabant & Brussel wordt gesteld. Zij
ervaren enkel pijnpunten m.b.t. het A-document (wat een generiek gegeven is) en m.b.t. de
zomersluiting van de CLB’s. Wat dit laatste betreft, is er echter constructief overleg met de CLB’s
met het oog op het bekomen van complementariteit. De CLB’s van hun kant wijzen erop, dat ze
niet de enige betrokkene hoeven te zijn. Ze stellen voor om de problematiek ook te bespreken op
de kerngroep RTJ.

Besluit:
- Vanuit het IROJ Limburg wordt een schrijven gericht aan Vlaanderen om nogmaals dit
knelpunt aan te kaarten
- Dominick Vosters vraagt de stand van zaken na en informeert de voorzitter hierover.
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4. Omzendbrief 22 mei 2014: afspraken inzake intersectorale toets
Er is een brief verstuurd vanuit Jongerenwelzijn met een oproep naar alle jeugdhulpverlenende
diensten om projecten in te dienen voor rechtstreeks toegankelijke krachtgerichte kortdurende
contextbegeleiding. Er kunnen vanuit de diensten Bijzondere Jeugdzorg maar ook vanuit andere
sectoren aanvragen worden ingediend. Er is 500.000€ hiervoor ter beschikking voor Vlaanderen.
Voor deze projecten dient een Intersectorale toets te gebeuren; de omzendbrief spreekt over
‘een intersectorale toets op de intersectorale regionale overlegplatforms jeugdhulp’.
In de omzendbrief wordt als timing opgenomen dat de getoetste aanvraagdossiers uiterlijk
22/8/14 worden ingediend. Aangezien dit midden in de zomervakantie valt, heeft het
Departement WVG een wijziging voorgesteld van procedure:
 Verschuiven van indieningsdatum naar eind oktober
 En/of indienen van de aanvragen zonder toets, maar verzending van de
aanvraagdossiers door de centrale diensten naar de IROJ’s van de werkingsgebieden
waarvoor dossiers werden ingediend.
Elke wijziging moet door de minister worden doorgevoerd. Timing van de eventuele aanpassing
is onzeker. Sowieso moet advies verleend zijn voor de datum van beslissing. Op dit moment is dit
voorzien voor 16 september.
Er wordt voorgesteld om, gelet op de zomerperiode en de vereiste een advies te hebben voor
beslissing, een advies uit te brengen over de ingediende dossiers op het IROJ van september.
Wat betreft de wijze van advisering, is de vergadering het erover eens om te werken met criteria.
Hiervoor kan uit ervaringen van het verleden worden geput. Vraag is ook of er cijfermateriaal
voorhanden is om de noden in Limburg in kaart te brengen? Dit materiaal is momenteel niet
voorhanden.
Besluit:
- Provincie Limburg bereidt het agendapunt m.b.t. advisering voor tegen het overleg van
september door de dossiers te toetsen naar ontvankelijkheid, volledigheid,… en de
besluitvorming van het IROJ voor te bereiden. Hiervoor krijgt het van de leden input om
standaardevaluatiecriteria uit te werken.

5. Crisisnetwerk: aanvraag bijkomende plaatsen i.k.v. artikel 17
Sinds start van het nieuwe decreet IJH stelt de kerngroep crisis een opvallende toename van
aanmeldingen vast. Tevens merkt men een toenemende vraag naar opvang vanuit de
jeugdmagistratuur. Daarbij moet er ook een aanbod voorzien worden voor hoogdringendheid.
Sinds maart is er een veel hogere bezettingsgraad van zowel de verzekerde als de mogelijke
bedden. In het bijzonder is er een nood aan extra capaciteit voor jongeren in een crisissituatie
zonder VAPH-profiel (vooral ouder dan 12 jaar). De Limburgse OOOC's formuleerden daarom een
voorstel aan de kerngroep crisis.
5

Dit voorstel wordt toegelicht door Johan Neijens, en een advies wordt aan het IROJ gevraagd
voor 3 extra verzekerde plaatsen voor het hulpprogramma in Limburg.
De leden van het IROJ twijfelen niet aan de ernst van de vraag. Wel stellen met name de
vertegenwoordigers van de VAPH-sector zich vragen m.b.t. de bezettingsgraad en de cijfermatige
onderbouw van voorliggende nota. Bv: hoeveel weigeringen zijn er tot nu toe geweest als gevolg
van het plaatsgebrek? Wat zijn de prognoses voor een latere periode, wanneer het decreet
langer in werking is? Door het ontbreken van deze informatie, stellen ze moeilijk advies te
kunnen verlenen.
De vertegenwoordiger van de Toegangspoort wijst er op dat er wel degelijk structurele
versterking moet komen wanneer gerechtelijke vragen gesteld worden. Daarnaast wijst hij erop
dat de bezettingsgraad relatief is net omwille van het karakter van de vraag (crisisvraag) en de
versnippering (onderscheid naar leeftijd, onderscheid naar sekse,…). Dit wordt beaamd vanuit de
magistratuur. Een normale bezettingsgraad voor een crisisplaats ligt op ongeveer 35% (ter
vergelijking vandaag bedraagt de bezettingsgraad ongeveer 85%).
De vertegenwoordiger van het Ondersteuningscentrum vermoedt dat er een stijging is van de
vraag doordat de achterliggende stromen zich met de nieuwe regelgeving hebben verlegd.
Daardoor is er waarschijnlijk geen globale stijging van het aantal hulpvragen, maar stijgt wel de
vraag vanuit justitie.
Besluit:
Gelet op de geformuleerde argumenten, besluit het IROJ in zijn vergadering van 24 juni 2014 tot
positief advies voor het creëren van een bijkomende plaats, en vraagt het de mogelijkheid om 2
facultatieve bijkomende plaatsen te voorzien, waarover later kan worden beslist.
Tegelijk vraagt het IROJ om het voorliggende dossier te versterken voor indienen, door het
cijfermatig sterker te onderbouwen, en dit op basis van gegevens van het Meldpunt Crisis.

6. Stand van zaken ITP – GV – Bemiddeling
Dit agendapunt wordt wegens tijdsgebrek doorgeschoven naar de vergadering van 9 september.
Onderstaand ter info nog cijfers die na de vergadering ter beschikking werden gesteld vanuit de
Intersectorale Toegangspoort.

6

Adoc via
INSISTO
Totaal Antwerpen
Totaal Limburg
Totaal OostVlaanderen
Totaal VlaamsBrabant
Totaal WestVlaanderen
Totaal

Registratie aanmeldingen Team IS
maart t.e.m mei
Adoc via VIST via VIST via VIST SA via VIST SA via Totaal
Plan B INSISTO Plan B
INSISTO
Plan B

704
300
805

33
7
16

37
4
8

6
1
2

12
17
52

0
0
0

792 27,29%
329 11,34%
883 30,43%

343

22

24

3

2

0

394 13,58%

412

30

11

1

48

2

504 17,37%

2564
88,35%

108
3,72%

84
2,89%

13
0,45%

131
4,51%

2
0,07%

2902

7. Varia
7.1 Signalen uit het werkveld
-

De jeugdhulpwijzer staat online: www.jeugdhulpwijzer.be

-

Vanuit het CKG wordt gemeld dat inzake het Meldpunt Crisis voortaan alle middelen
toegewezen zijn aan het CAW (tot vandaag was er een verdeling: 50% voor CAW, 50% voor
CKG). Ondanks de verschuiving van de middelenstroom, blijft CKG partner zoals in het
verleden het geval was.

7.2. Kalender
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AFSPRAKENROOSTER
Afspraak

Wie

Tegen

Status

Samenbrengen kerngroep RTJ

CGG

Asap

Initiatief
werd
genomen
dd.26 juni

Caroline
Vanderhallen
Schrijven aan Vlaanderen signaleren knelpunt
afstemming ROG-IROJ

Voorzitter

Asap

Input aanleveren aan voorzitter m.b.t. criteria
voor de intersectorale toets van de
aanvraagdossiers ikv de omzendbrief van 22
mei (kortdurende contextbegeleiding)

Leden

Asap

Voorbereiding besluitvorming
aanvraagdossiers ikv de omzendbrief van 22
mei (kortdurende contextbegeleiding) +
doorsturen van de ontvangen
aanvraagdossiers naar de leden

Voorzitter

Eind
augustus

Opmerking
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