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Inleidend bij de vergadering naar aanleiding van het nieuwe werkjaar staat de voorzitter even stil bij het eerste
werkjaar van het IROJ. Het IROJ Limburg is verantwoordelijk voor de regionale uitvoering van het decreet met
als doelstellingen de vermaatschappelijking van de jeugdhulp, de tijdige toegang tot de jeugdhulp organiseren,
de flexibiliteit en continuïteit van de jeugdhulp waarborgen, gepast omgaan met verontrusting, voorzien in
een subsidiair aanbod crisisjeugdhulp, en maximale participatie van de cliënt.
In het opstartjaar 2014 is IROJ Limburg 7x samen gekomen, met focus op 2 acties:
 Organisatie eigen werking: het kiezen van een voorzitter, het opstellen huishoudelijk reglement en het
opstellen van het organogram.
 Monitoring transitie naar het nieuwe jeugdhulplandschap waarvoor iedereen binnen de eigen sector
voorbereidingen heeft gemaakt op basis van de vragenlijst opgesteld door Vlaanderen. Dit is ook
vandaag een belangrijk agendapunt waarbij we focussen op de nieuwe structuren die zijn opgezet.
Daarnaast is er een eerste uitbreidingsbeleid binnen BJB geadviseerd met betrekking tot een verschuiving naar
het rechtstreeks toegankelijke aanbod.
Vandaag staat een nieuwe adviesronde naar UB op de agenda nl. van het VAPH.
De voorzitter wil graag iedereen danken voor de verantwoordelijkheid die de leden tot op heden hebben
genomen. Het is geen eenvoudig verhaal, niet voor de sectoren op zich, laat staan voor een integrale werking
tussen de sectoren. Er is veel goodwill aanwezig en daarom doet de voorzitter graag een warme oproep tot
verderzetting van dit engagement.

1

GOEDKEURING VERSLAG 9 DECEMBER 2014

In opvolging van agendapunt 3 ‘Voorstelling Functie 1A Universele preventie en beeldvorming van geestelijke
gezondheid’ geeft de voorzitter mee dat er vanuit twee sectoren, met name de Bijzondere Jeugdzorg en het
Provinciaal CLB, een signaal is gekomen om hierover mee te denken en acties in te ondernemen.
Er zijn verder geen opmerkingen of aanvullingen, het verslag wordt goedgekeurd.

2

BEHOUD VAN HET ART. 17-AANBOD (ART. 74) IN HET HULPPROGRAMMA

De voorzitter kadert dit agendapunt in hetgeen hierover reeds voorafging:
- IROJ 24 juni 2014: Toelichting van het voorstel met de vraag naar advies voor 3 extra verzekerde
plaatsen voor het hulpprogramma Limburg. Het IROJ adviseert positief voor het creëren van een
bijkomende plaats en vraagt de mogelijkheid om 2 facultatieve bijkomende plaatsen te voorzien,
waarover later kon worden beslist.
- Managementcomité (MC) 8 september 2014: het MC beslist om 1 bijkomende plaats ikv Art.17
structureel toe te kennen en 2 bijkomende plaatsen ikv Art.17 toe te kennen op tijdelijke basis (tot en
met februari 2015).
- IROJ 9 september 2014: het IROJ neemt acte van de beslissing van het MC en zal het definitief advies
formuleren op basis van bijkomende input.
Voor de bijkomende onderbouwing en vraag naar advies van het IROJ, geeft de voorzitter het woord aan Johan
Tuerlinckx (ITP) en Joke Vanroy (CAW) die dit toelichten op basis van de vooraf bezorgde nota.
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Het Crisismeldpunt heeft sinds maart 2014 een serieuze bijkomende opdracht gekregen en heel wat actoren
deden hier appèl op. Opvallend is de sterke stijging van het aantal aanmeldingen:
- Voor 0 – 12- jarigen: 94 meldingen in 2012 en 303 meldingen in 2014
- Voor 13 – 17-jarigen: 222 meldingen in 2012 en 487meldingen in 2014
Bespreking:
Het CKG vraagt of er BJB voorzieningen zijn die ‘reguliere crisisbedden’ aanbieden buiten het Crisismeldpunt?
Johan Tuerlinckx legt uit dat BJB voorzieningen een module ‘crisisopvang’ hebben voor hun eigen publiek.
Indien er nood is aan crisisopvang voor bijv. een weekend, dan heeft BJB een ‘regulier’ aanbod crisisopvang,
maar dit is geen structurele opvang.
Het CAW geeft aan 2 crisisbedden ter beschikking te hebben voor -18 jarigen die in +18 werking zitten nl.
thuislozenopvang. Dit is niet i.k.v. Art. 17 en er zijn hierrond dus ook geen financiële afspraken gemaakt.
Het CLB vraagt hoe groot het verzekerd aanbod is?
Johan Tuerlinckx antwoordt dat ze al 1 plaats hadden + 1 plaats bij OOOC Elkeen + 2 plaatsen bij OOOC
Kompas tot maart 2015. Voor beide OOOC’s zijn bijna 60 % van de crisisbedden bezet.
Vanuit het cliëntperspectief wordt de bekommernis uitgedrukt over de communicatie naar de cliënt bij
crisisopname: hoe gebeurt die; hoe wordt de cliënt geïnformeerd over wat er te gebeuren staat. De leden
erkennen deze vraag en suggereren dat er steekproef gewijs een bevraging van de cliënten zou kunnen
gebeuren om na te gaan hoe dit ervaren wordt. Daarnaast is het een mogelijkheid om een vertegenwoordiger
van de kerngroep Crisis uit te nodigen op het overleg van cliëntvertegenwoordigers.
Het CGG stelt voor deze sprekende cijfers mee te geven in het Regionaal Rapport.
Besluit:
Het IROJ adviseert positief voor de erkenning van de 2 verzekerde plaatsen van OOOC Kompas.

3

ADVIES UITBREIDING RTJ VAPH-MINDERJARIGEN 2015

3.1 Situering omzendbrief
De voorzitter situeert samenvattend het procesverloop in het kader van de omzendbrief van 12 november
2014. Deze werd een eerste maal geagendeerd op het IROJ op 9 december 2014, waar een voorstel voorlag
opgemaakt op basis van het overleg van de werkgroep zorgplanning. Het IROJ heeft hier evenwel geen
beslissing kunnen nemen wegens het ontbreken van duidelijke richtlijnen naar het IROJ. Deze richtlijnen zijn
op 19 december toegekomen. In opvolging hiervan is op 12 januari de werkgroep zorgplanning samen
gekomen om het voorstel uit te werken, in aanwezigheid van alle voorzieningen die naar minderjarigen
werken, alle kandidaten voor deze middelen, IROJ (voorzitter en vertegenwoordigers VAPH), coördinatiepunt
handicap (die hier geen rol meer in hebben), voorzitter platform van verwijzers (erkende MDT’s) en
gebruikers.
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Het budget betreft 132.968 euro voor uitbreiding van RTH:
 voor kinderen en jongeren met een handicap die nood hebben aan handicap specifieke
ondersteuning met beperkte frequentie, intensiteit en/ of duur
 open voor verwijzingen vanuit brede waaier van actoren
 regionale inbedding
Situering RTH binnen VAPH
 Begeleiding: ambulant en mobiel, max. 12/jaar, twee eerste jaren max 48/jaar
 Dagopvang: max. 24 dagen/ jaar
 Verblijf: max. 12 dagen / jaar
 Outreaching



Erkende diensten VAPH: capaciteit wordt uitgedrukt in personeelspunten (1 personeelspunt = 996,63
euro; en 1FTE opvoeder klasse 1 = 71 personeelspunten)
Thuisbegeleiding: capaciteit wordt uitgedrukt in begeleidingen (1 begeleiding = 219,59 euro)

3.2 Voorstel
Isabelle Saint-Georges licht het voorstel toe.
Wegens het ontbreken van fijn cijfermateriaal is er voor het komen tot een gedragen voorstel vanuit de sector
beroep gedaan op registraties en observaties waarbij bijkomend gekeken wordt naar doelgroep en regionale
spreiding.
 Voorstel:
o LSA (Limburgse Stichting Autisme): grote helft budget, gezien hun historische achterstand.
o Lineaire verdeling over de overige kandidaten voor uitbreiding ( Sint Elisabeth, Ter Engelen, St
Ferdinand, KIDS, Ambulante begeleiding mentaal (penhouderschap voor st Oda, St Gerardus
en t Weyerke)
o Nieuwe diensten: Bethanië: 13 punten
Voorziening
RTH erkend
Sint Elisabeth
Ter Engelen
Sint Ferdinand
Kids
DAB
RTH nieuw
Bethanië
Thuisbegeleiding
LSA
Amb mentaal
Amb motorisch
TOTAAL

Personeelspunten

Begeleidingen

Budget

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

7.474,73 euro
7.474,73 euro
7.474,73 euro
7.474,73 euro
7.474,73 euro

13

12.956,19 euro

50,5
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3.3 Bespreking
Vanuit het CGG wordt opgemerkt dat de verdeling van het budget dat niet naar LSA gaat toch wel erg
versnipperd is en stelt de vraag naar hoe dit na een jaar werking kan geëvalueerd worden als zijnde een
meerwaarde op de werking?
VAPH beaamt dit en stelt dat de voorzieningen zelf hun evaluatie moeten doen. Daarnaast is het rechtstreeks
toegankelijke aanbod maar een heel klein deel en ligt de kernopdracht nog steeds binnen het niet rechtstreeks
toegankelijke.
Globaal reageert de vergadering positief over het feit dat er een groot deel van het budget naar LSA gaat
aangezien men vanuit het werkveld ook erg dat tekort ervaart naar de doelgroep autisme. Aangezien dit
budget ruimer is vraagt de vergadering hierin ook specifiek naar monitoring van deze uitbreiding.
Inzake de regionale spreiding wordt meegegeven dat de garantie is gegeven vanuit de diensten die mobiel
ambulante begeleiding aanbieden, dat dit de hele provincie dekt. Uiteraard is het gegeven dagopvang en
verblijf regiospecifiek.
Besluit:
Het IROJ geeft positief advies aan het voorliggend voorstel met de vraag tot monitoring van de inzet van de
middelen van LSA.
Aanvullend aan de taak van het IROJ advies te verstrekken in het uitbreidingsbeleid meldt Jan Nijs dat het IROJ
Vlaams Brabant/Brussel een werkgroep advisering en planning heeft opgericht. Dit wordt meegegeven als
mogelijke denkpiste voor IROJ Limburg.

4
4.1

BESPREKING REGIONAAL RAPPORT IMPLEMENTATIE DECREET INTEGRALE JEUGDHULP
Vormingsnoden

De vormingsnoden die werden gehaald uit de rapportage zijn in een overzichtsdocument opgenomen dat ter
vergadering werd bezorgd. Dit wordt toegelicht door Jan Nijs met de vraag of dit volledig is en of er bepaalde
accenten dienen gelegd te worden.
Vanuit het OCJ wordt de nood aangevuld tot vorming rond samenwerking tussen gemandateerde voorziening
– jeugdhulpverlening en cliënt binnen het kader van verontrusting.
Het CLB benadrukt dat bij vorming in het kader van het nieuwe jeugdhulplandschap deze best zo praktijk
gericht gegeven wordt vanuit de realiteit in Limburg. Wie zit waar, wie doet wat, geconcretiseerd met namen
en contactgegevens. Dit wordt beaamt door de andere leden.
Het cliëntperspectief kaart aan dat er nood is vorming naar participatieve basishouding.
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4.2.

Rapportage

Wat betreft het regionaal rapport van Limburg is het de bedoeling:
1. het document te bespreken op volledigheid. Kan iedereen zich erin herkennen? Wat ontbreekt er
eventueel?
2. per thema enkele prioriteiten aanduiden (op basis van de aanbevelingen in de grijze kaders) en bepalen op
welk niveau (regionaal/Vlaams) hier gevolg aan gegeven kan worden.
De verdere timing is:
- 9/02/2015: feedback naar Vlaanderen vanuit IROJ Limburg op regionaal rapport
- 1/03/2015: Vlaamse synthese door team IJH
- Eind maart: bespreking Vlaamse synthese op IAWG
- April 2015: goedkeuring rapporten op MC
- Nadien opnieuw bespreking op IROJ
4.2.1

Bespreking volledigheid

Het rapport wordt door de vergadering als volledig bestempeld. De uitgebreidheid ervan maakt het wel
moeilijk leesbaar, en het was mogelijk zinvol geweest reeds een suggestie van prioriteiten van aanbevelingen
aan te reiken.
Vanuit het CGG wordt opgemerkt dat het rapport op deze manier de indruk dreigt te wekken dat alles kommer
en kwel is geworden, maar dat dit zeker niet het geval is. Er wordt op aangedrongen ook de positieve
elementen die werden meegegeven in de input zeker duidelijk aan te halen. Dit wordt beaamt door de andere
leden.
Het cliëntperspectief formuleert de bedenking dat deze rapportage een evaluatie is over de nieuwe elementen
in het jeugdhulplandschap maar dat het systeem op zich niet in vraag wordt gesteld. Is de cliënt hier beter van
geworden? Komt dit ten goede van de hulpverleners of van de cliënten?
In de tekst worden politie en jeugdrechtbank door elkaar gehaald; er wordt gevraagd dit aan te passen in de
eindversie van dit rapport.
4.2.2

Bespreking prioriteiten

Vanuit Pleegzorg stelt men dat er een Vlaamse oefening is gemaakt rond de prioriteiten die naar voor
geschoven worden; het resultaat wordt kortelings binnen Pleegzorg besproken en zal aan de voorzitter en
aan Jan Nijs overgemaakt worden.
Volgende prioriteiten worden door de vergadering naar voor geschoven:
Communicatie
- Naar cliënten:
vereenvoudig taalgebruik in briefwisseling vanuit ITP / informatie op
maat voor cliënten in de jeugdhulp, zeker over het meest
laagdrempelige aanbod / zorg voor een algemeen informatiepunt
voor ouders / Investeer in mondelinge toelichting aan cliënten: praat
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Kinderpsychiatrie
CGG
BJB
ITP
VK
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met de mensen en leg het hen uit!
- Creëer feedback lussen over de operationele werking
- Vereenvoudig het taalgebruik
- Transparantie in de processen, bij wijzigingen, …
- Bewaar de openheid om tegen te gaan dat men terugplooit op de
eigen werking
- Inzetten op vorming
- Duidelijkheid over taken en rollen van alle sectoren / voorzieningen
Contactpersoon-aanmelder
- Mogelijkheid tot een aparte financiering van het CPA
- Hoe kan het CPA doorgegeven worden?
- Verduidelijk de rol en ondersteun de contactpersoon

A document
- Vereenvoudig het A document

Verontrusting
- Ondersteuning hulpverleners hoe hiermee om te gaan
- Aanklampende zorg definiëren / gemis van een trajectbegeleider
- Verduidelijk de taakinhoud van het OCJ
- Verduidelijk de rol van de GV
Duidelijkheid over het jeugdhulplandschap
- Rol van de Brede Instap / afstemming tussen partners Brede Instap
- Rol van het OCJ
- Helderheid tussen de verschillende soorten MDT’s die er zijn
- Helderheid tussen instrumenten outreaching, cliëntoverleg,
bemiddeling, netwerktafels, hulpverlenersoverleg, ….
- Wat is rechtstreeks, wat is niet rechtstreeks toegankelijk?
- Regionaal correcte jeugdhulpwijzers die gebruiksvriendelijk zijn
Beroepsgeheim
- Dringend uitklaren wat de afspraken zijn mbt beroepsgeheim tussen
politie / justitie / brede instap / hulpverlening
- Wederzijdse verwachtingen brede instap – politie niet altijd duidelijk
/ Nood aan antwoorden voor samenwerking met politie en brede
instap

CLB

CGG
Kinderpsychiatrie
BJB
Cliëntperspectief
CLB
K&G
VAPH
VAPH
Kinderpsychiatrie
CGG
K&G
CAW
CLB
VAPH
CGG
K&G
OCJ
CAW
BJB
VAPH
CGG
Kinderpsychiatrie
BJB
CAW

CLB
K&G
VK
CAW

Besluit:
- Positieve elementen ook belichten
- Vormingsnoden en prioriteiten worden door Jan Nijs aangevuld in het rapport op basis van
bovenstaande bespreking
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5
5.1

VARIA
Signalen uit het werkveld

Jan Nijs licht een schrijven toe vanuit K&G (toegevoegd aan het verslag) inzake het oprichten van een
focusgroep en vormingsdag in het kader van onderzoek naar geweld op kinderen.

5.2

Kalender
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AFSPRAKENROOSTER
Afspraak

Wie

Tegen

Prioriteiten vanuit Pleegzorg overmaken aan
voorzitter IROJ en Jan Nijs

Ann Vandersanden,
Pleegzorg

asap

Aanvulling overzicht vormingsnoden ikv
rapportage

Jan Nijs

9 februari

Overmaken regionaal rapport en prioriteiten
aan Vlaanderen

Jan Nijs

9 februari

Advies aan MC crisis Art 74 hulpprogramma

Voorzitter

asap

Advies aan VAPH ikv UB RTH minderjarigen

Voorzitter

asap

Terugkoppeling stand van zaken kerngroep
RTJ in IROJ

Voorzitter kerngroep
RTJ

10 maart 2015

Status

Opmerking
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