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Voorafgaand

Samenstelling IROJ:
 Voor BJB wordt Ruben Tempelaere plaatsvervangend lid in het IROJ Limburg in opvolging van Mildred
Vivey.
 In het kader van de staatshervorming worden de Centra Ambulante Revalidatie overgeheveld naar
Vlaanderen en wordt vanuit de koepel aan het IROJ gevraagd Tony Seyler als lid van het IROJ Limburg
te coöpteren. De vergadering stemt hiermee in.
Ter info
 Musti Onlen is momenteel voor vier maanden naar Peru in het kader van de stage van zijn studie. Hij
werkt er binnen het straathoekproject ‘Yachay’ in Chincha en Ica.
Hij wil in het kader hiervan zijn bijdrage leveren aan de oprichting van een mobiel schooltje. Meer info
hierover is terug te vinden via deze blogsite: https://diaryperu.wordpress.com/

1. GOEDKEURING VERSLAG 27 JANUARI 2015 EN OPVOLGPUNTEN
Afsprakenrooster:
Afspraak

Wie

Tegen

Prioriteiten vanuit Pleegzorg
overmaken aan voorzitter IROJ en
Jan Nijs
Aanvulling overzicht vormingsnoden
ikv rapportage
Overmaken regionaal rapport en
prioriteiten aan Vlaanderen
Advies aan MC crisis Art 74
hulpprogramma
Advies aan VAPH ikv UB RTH
minderjarigen

Ann
asap
Vandersanden,
Pleegzorg
Jan Nijs
9 februari

Terugkoppeling stand van zaken
kerngroep RTJ in IROJ

Jan Nijs

9 februari

Voorzitter

asap

Voorzitter

asap

Voorzitter
kerngroep RTJ

10 maart
2015

Status
Nog niet ontvangen

Doorgegeven aan
Vlaanderen
Doorgegeven aan
Vlaanderen
Ok brief aan Van
Mulders 3/02/2015
Ok brief +zorgplan
aan VAPH op
3/02/2015
Ok geagendeerd
IROJ 10/03

Opvolgafspraken:
- Vanuit Pleegzorg wordt de informatie 11/3 nog doorgegeven aan de Voorzitter. Deze info wordt
bijgevolg niet meer opgenomen in de rapportering.
- Jan Nijs bezorgt de eindversie van het rapport, evenals het aangevulde document mbt de
vormingsnoden aan de voorzitter zodat deze versies ook overgemaakt kunnen worden aan de IROJleden.

Aanvullingen op verslag:
- Vanuit de K-diensten geeft men volgende aanvulling mee onder de prioriteit ‘beroepsgeheim’:
Het beroepsgeheim is nog steeds niet waterdicht geregeld tussen de sectoren. Een bijkomend
praktisch element is dat men nu als zorgverlener maar van op 1 locatie vertrouwelijke info kan laten
versleutelen, waardoor artsen die bvb in CGG, MPI én een K-dienst werken maar van op 1 werkplek
veilig info kunnen versturen. Nu is het zo dat de vergoeding die hiertegenover staat dan steeds wordt
overgemaakt aan de betreffende voorziening waarop het toegangsrecht is geregeld.
- De laatste kolom van de bespreking prioriteiten wordt op vraag van het CLB, en met instemming van
de vergadering weggelaten.
Besluit: het verslag wordt met bovenstaande aanpassingen goedgekeurd.
1.1. Rapport implementatie decreet Integrale Jeugdhulp
De IROJ dienen jaarlijks een actieplan op te maken. Dit actieplan bevat Vlaamse en regionale acties. Jan Nijs
situeert de actiefiches die Vlaanderen voorbereidt rond volgende thema’s:
- Brede Instap en RTJ: bekendmaking aanbod + profilering/positionering
- Crisisjeugdhulp: samenwerking met de IROJ
- Adviserende rol van het IROJ
- Verontrusting: regionale vorming
De voorzitter vraagt input betreffende de prioriteiten die op Limburgs niveau in het actieplan kunnen worden
opgenomen.
VAPH:
Vereenvoudiging A document
o Naar aanleiding van een overleg met de OBC-directies Vlaanderen is er de vaststelling dat er
problemen ervaren worden met het overbrengen van de eigen verslagen naar het Adocument. De Toegangspoort moet duidelijk maken welke info nodig is. De vraag roept zicht
op het A-document hiervoor te verbeteren/aan te passen
→ Johan Tuerlinckx licht toe dat er momenteel een ad-hoc werkgroep ‘remediëring’ is opgericht maar
dat eventuele verbeteringen en aanpassingen pas op middellange termijn doorgevoerd kunnen
worden.
→ Dit is bijgevolg een actiepunt dat vanuit Vlaanderen aangestuurd wordt.
Cliëntperspectief:
De cliëntvertegenwoordigers schuiven voor 2015 volgende 3 actiepunten naar voor:
o Actie 1: De werking van het CLB en de brede instap
Vanuit het Cliëntperspectief is er de vraag of de diensten van de brede instap (CLB, K&G,
CAW/JAC) niet volgens eenzelfde draaiboek kunnen werken. Tevens onderstrepen zij het
belang dat ouders en minderjarigen geïnformeerd dienen te worden over bij welke dienst men
met welk probleem terecht kan.
→ Er wordt dit jaar verder gewerkt met een verdiepende kennismaking en afstemming met
het CLB en er wordt verder opgevolgd wat er op Vlaams niveau hierrond in ontwikkeling is en
hoe dit in de eigen regio verder kan gecommuniceerd worden ten behoeve van het
cliëntperspectief.
o Actie 2: Het crisisnetwerk: hoe werkt het? Inbrengen van aandachtspunten vanuit
cliëntperspectief
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→ Dit jaar wordt een vertegenwoordiger van de kerngroep crisis uitgenodigd op het overleg
met de cliëntvertegenwoordigers om de bezorgdheden i.v.m. de crisishulpverlening met hen
te bespreken.
o Actie 3: Wat vinden cliënten belangrijk in verontrustende situaties?
In het kader van de prioriteit uit de rapportering inzake omgaan met verontrustende situaties
bekijken de cliëntvertegenwoordigers hierin het perspectief van ouders en minderjarigen.
→ het VK biedt aan hieraan mee te werken en neemt hiervoor contact op met de
vertegenwoordigers vanuit het cliëntperspectief.
RTJ
- De ontwikkelingen binnen de kerngroep RTJ zijn ook specifieke Limburgse actiepunten:
o Het in kaart brengen van de modules RTJ: concreet op Limburgs niveau.
o Opvolging ontwikkelingen Brede Instap op Vlaams niveau en concretisering naar de Limburgse
partners.
o Organiseren van een netwerkdag rond RTJ in Limburg.
K&G
Voorstel tot het organiseren van een gezamenlijke intersectorale studiedag op regionaal niveau rond
het thema beroepsgeheim
o Actie: oprichten van een Ad-hoc werkgroep ‘beroepsgeheim’ zodat een gezamenlijk
standpunt geformuleerd kan worden en die deze studiedag kan vorm geven.
→ Er is nood aan basisinfo rond beroepsgeheim en een duidelijk kader vanuit de
welzijnssector.
→ Moet politie/parket ook betrokken worden bij deze werkgroep?
→Ter info meldt Katrien van Loon dat er een debat-lunch plaatsvindt op 26 maart e.k. ‘de
grenzen van het beroepsgeheim’. De concrete gegevens worden doorgegeven aan de IROJ
leden.
De voorzitter vraagt aan K&G en CAW, gezien hun ervaring en know how hierrond, input voor de juiste
afbakening en probleemstelling . Dit document wordt dan meegestuurd met de uitnodiging voor
volgend IROJ waar de krijtlijnen verder besproken worden.

Verdere mogelijke Limburgse actiepunten kunnen tijdens een volgende vergadering nog aangereikt worden.

1.2. Focusgroep openstaand aanbod (11/02/2015)
Johan Tuerlinckx geeft volgende vaststellingen mee:
- Het initiële probleem waarvoor de focusgroep werd georganiseerd, met name te veel open staande
plaatsen binnen de voorzieningen, was enigszins al wat afgenomen.
- Het probleem van het contact persoon aanmelderschap kwam wel naar boven: vinden cliënten met
een hulpvraag een contactpersoon/aanmelder? ↔ de moeilijkheden van de contactpersoon
- Het engagement van alle sectoren om te waken voor de valkuil terug te plooien op de eigen
doelgroep. Er is duidelijk ‘goodwill’ van de sectoren om niet enkel te werken naar jongeren met een
concrete diagnose maar ook oog te blijven hebben voor jongeren die ‘onder de radar’ blijven.
Afspraak:
Het verslag van deze focusgroep wordt bezorgd aan het IROJ.
IROJ Limburg 27-01-2015
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1.3. Focusgroep K&G
Deze focusgroepen vinden plaats op 24 en 30 maart 2015, waarna een trainingsdag voor de deelnemers aan
de focusgroepen volgt op 2 april. De informatie hierover werd eerder aan de IROJ leden verspreid via mail.
Vanuit Limburg zal Katrien Van Loon deelnemen (zowel vanuit de reguliere werking VK als vanuit GV).
Het CGG zal er overkoepelend vanuit Vlaanderen afgevaardigd worden.

2. ADVISERING IROJ UITBREIDINGSBELEID: TERUGBLIK EN AANPAK TOEKOMST
Inmiddels zijn er twee adviesronden rond uitbreidingsbeleid geweest. In oktober 2014 deze rond de transitie
en uitbreiding van BJB naar RTJ - contextbegeleiding en in januari het uitbreidingsbeleid RTH van VAPH. De
globale adviesnota rond BJB werd verspreid met het IROJ verlag van december, en het zorgplan van VAPH
werd deze week door de voorzitter overgemaakt aan de IROJ leden.
In het zorgplan overgemaakt door VAPH werd bijkomend niet gesproken over de monitoring die IROJ Limburg
heeft aangegeven te willen doen voor de bijkomende middelen aan LSA.
De Voorzitter vraagt de vergadering hoe dit verder aangepakt dient te worden?
Er dienen krijtlijnen/handvaten afgesproken te worden i.v.m. hun registraties:
 Wat zijn de implicaties van de middelen op hun wachtlijsten?
 Wordt de doelgroep bereikt?
Afgesproken wordt dat de voorzitter dit communiceert naar de organisatie en een terugkoppeling naar het
IROJ kan gebeuren eind 2015.
Het Managementcomité heeft naar aanleiding van de adviesronde BJB een aantal leerpunten vastgesteld die
door de IROJ werden aangegeven, met name het ontbreken van een kader en procedure en het ontbreken van
de nodige tools om noden te bepalen.
Jan Nijs licht de verdere aanpak vanuit Vlaanderen toe: het departement krijgt volgende opdrachten
toegewezen:
- een inventaris te maken van sectoraal gehanteerde parameters (bijv. het al aanwezige aanbod,
demografische kengetallen, kansarmoedegegevens, wachtlijsten…) en op basis daarvan, een voorstel
uit te werken voor een aantal hanteerbare intersectorale parameters bruikbaar voor een
intersectorale programmatie.
- in overleg met de administraties en vertrekkend van de signalen van de IROJ, een voorstel van
procedure uit te werken voor intersectorale toetsing en advisering op regionaal niveau.
Daarnaast laat Jan Nijs weten dat er een nieuwe omzendbrief vanuit het VAPH op komst is inzake reconversie
van NRTH naar RTH. Advies van het IROJ wordt verwacht tegen 10 juli 2015.
De Voorzitter legt de vraag voor aan de vergadering hoe de adviesrol van IROJ Limburg in afwachting van de
Vlaamse tool / procedure wenselijk georganiseerd wordt, en refereert hierbij naar het voorbeeld van Vlaams
Brabant. Jan Nijs licht de aanpak vanuit Vlaams Brabant kort toe.
Is er nood aan een werkgroep advisering en planning?
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Opmerkingen:
- Dit is zeer complex omwille van de verschillen per sector: registratie, bezetting, al dan niet
enveloppefinanciering, ..
- Gemis van ‘onderbouw’: dit is nodig voor de match aanbod – behoefte
- Status inzake zorgplanning/zorgafstemming vóór ITP?
- Is er nog ruimte om de richtlijnen vermeld in de komende omzendbrief nog te beïnvloeden?
De vergadering acht het wenselijk de noden van de regio per sector in kaart te brengen en vorm te geven aan
zorgplanning – zorgafstemming in Limburg.
De Voorzitter neemt initiatief tot het samenbrengen van een eerste werkgroep met als partners:
- Eén vertegenwoordiger per sector
- Provinciale dienst Sociale Planning
- ITP
- Cliëntvertegenwoordiger
- OCJ / SDJ
- Voorzitter IROJ
- Vertegenwoordiger Vlaamse Gemeenschap

Besluit:
Een werkgroep advisering en planning wordt opgericht.

3. TERUGKOPPELING KERNGROEP RTJ
Voorzitter Caroline Vanderhallen licht de stand van zaken toe van de kerngroep RTJ:
De kerngroep is ondertussen vijf keer samen gekomen en de volgende vergadering vindt aanstaande vrijdag,
13/03 plaats.
Samenstelling
- In eerste instantie: CLB, CAW, Kind & Gezin (alsook CKG en VK) en CGG
- Uitbreiding met VAPH, BJB en GV
Inventaris noden
 Verontrusting in de Brede Instap/RTJ:
o Hoe gaan de verschillende sectoren hiermee om?
o Welke drempels ervaren zij? (bv. M-document blijkt een zware geladenheid te hebben)
 Brede Instap:
o Zorgen voor afstemming tussen de verschillende spelers
o Duidelijkheid creëren over het begrip en de invulling van ‘brede instap’: wat houdt dit in,
hoever gaat dit?
o Een goed en adequaat onthaal te ontwikkelen zodat meteen en juist wordt doorverwezen. Een
mogelijke actie kan zijn te werken aan expertise-opbouw bij onthaalmedewerkers in de Brede
Instap
o Opvolging na doorverwijzing
o Afstemming met politie en parket: politie krijgt vaak opdracht om door te verwijzen naar
Brede Instap, maar parket verlangt ook feedback van Brede Instap als basis voor
besluitvorming. Dit is een pijnpunt waarover overleg zinvol is.
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RTJ:
o





Wie doet wat? (dus ook zorgen voor afstemming) Een mogelijkheid om dit te doen, is de
modules rechtstreeks toegankelijke hulp te inventariseren om overlap (bijv. tussen CKG en
BJB) te bekijken, alsook om leemtes te detecteren
Hoe wordt onderling doorverwezen?

o
MDT’s:
o Creëren van meer duidelijkheid over de MDT’s: wanneer wordt aangemeld, en wie meldt aan?
Is er een nood aan nieuwe MDT’s (cf. evt. aanvraagdossiers in 2015). Is samenwerking terzake
mogelijk?
Cliëntperspectief:
o Altijd vertrekken vanuit het perspectief van de hulpvrager.

Thema’s / planning
- In uitvoering: Modules binnen RTJ in kaart brengen: Overzichtstabel met module, typemodule,
doelgroep, intensiteit, duur, kostprijs, werkingsgebied/aanbod en het aantal plaatsen per sector
- Uitgevoerd: Uitbreidingsbeleid + transitie BJB: Specifieke rol toebedeeld voor de netwerken RTJ in
omzendbrief en toelichting BJB tijdens Kerngroep RTJ in september
- In opvolging:
o Brede Instap: Terugkoppeling Vlaams overleg sectoren
o Afstemming Brede Instap met crisisjeugdhulp en politie/parket: Op vraag van IROJ
geagendeerd
o Netwerkdag: bekijken van de mogelijke pistes:
- Algemeen doel: elkaar binnen Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp beter leren kennen
- Doelgroep: medewerkers uit de sectoren die RTJ aanbieden
- Mogelijke invulling: algemeen gedeelte en workshops met voorbeeldcases
- Nadien mogelijk vervolgmomenten (met een ruimere doelgroep en/of ruimere thematiek,
zoals bijv. verontrusting) aanbod en/of verdiepingsdag RTJ.
Jan Nijs maakt melding van twee nota’s aan het managementcomité, die op 12 januari 2015 voorlagen. Beide
nota’s bieden input voor de zaken waar de Kerngroep RTJ op dit moment mee bezig is.
- Nota ‘Monitoring van de toegang tot en de versterking van RTJ’
- Nota ‘Ad-hoc werkgroep intersectorale afstemming typemodules (context)begeleiding’
Besluit:
- Beide nota’s worden meegenomen naar de volgende Kerngroep RTJ

4. NIEUWE GOVERNANCE STRUCTUUR INTEGRALE JEUGDHULP
De nieuwe structuur die is opgezet heeft als doel een groter draagvlak te creëren voor intersectorale werking
en waarbij de rechtstreekse dialoog tussen de betrokken administraties, koepelorganisaties en
cliëntvertegenwoordigers versterkt wordt.
Jan Nijs licht de nieuwe governance structuur toe aan de hand van de reeds bezorgde nota:
- Sinds eind 2014 heeft het MC een gemengde samenstelling gekregen nl. ook participatie van de
koepels en de gebruikers.
- De Gemengde Stuurgroep fungeert als centraal forum:
o Uitwisselen informatie
o Capteren noden
o Formuleren adviezen
- Ad-hoc werkgroepen:
o Werkgroep Remediëring met een looptijd tot eind 2015
IROJ Limburg 27-01-2015
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o
o

Werkgroep Insisto
Werkgroep Vermaatschappelijking van de zorg: deze wordt binnenkort opgericht en
ondersteund door Jan Nijs.

Het Actieplan Jeugdhulp is het programma-instrument voor de komende beleidsvoering en opdrachten,
met voor dit jaar meer bepaald:
- Uitbreiding RTJ (Actie 12)
- Versterken Crisishulp (Actie 14)
- Complexe zorg (Actie 19)

5. GOOD PRACTICE: INTERSECTORALE SAMENWERKING VOOR COMPLEXE DOSSIERS
De voorzitter geeft het woord aan Veerle Umans, medewerker bij SPIL (Samenwerking Psychiatrische
Initiatieven Limburg).
Het project heeft gelopen van september 2013 – november 2014, met als doel om gezamenlijk met alle
sectoren de krachten te bundelen om voor de moeilijkste jongeren een aanbod te kunnen uitbouwen waarin
goede zorg kan geleverd worden. Daarnaast had het project ook het doel tot een engagementsverklaring te
komen van de betrokken sectoren.
De structuur van het project Intersectorale Samenwerking Limburg werd op drie niveaus ingevuld:
1. Stuurgroep
2. Werkgroep op metaniveau
Doelstelling: nadenken op metaniveau over de structurele problemen rond de doelgroep, het
opnemen van engagementen en het komen tot naadloze trajecten voor alle jongeren.
3. Afstemmingsoverleggen op casusniveau
Doelstelling: intersectoraal afstemmen rond het concrete hulpverleningsproject van de jongeren met
een complexe hulpvraag.
Resultaat in cijfers:
Aantal jongeren aangemeld binnen het project
Aantal jongeren besproken binnen netwerkoverleg
Aantal jeugdrechtbankdossier
Aantal jongeren waarbij een kortdurende interventie van
kinderpsychiatrie werd ingezet in face-to-face contact met
de jongere (bv. enkel vraagverheldering, diagnostiek,
screening of intake)
Aantal jongeren waarbij een interventie vanuit
kinderpsychiatrie werd ingezet onrechtstreeks ten gunste
van de jongere (bv. door consult aan het begeleidend team)
Aantal jongeren waarbij een langer durend aanbod vanuit
kinder- en jeugdpsychiatrie werd gerealiseerd (bv.
behandeling)
Aantal jongeren met naadloos traject gerealiseerd binnen
het project met betrokkenheid van twee of meer sectoren
IROJ Limburg 27-01-2015
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Aantal jongeren waarbij een crisisaanbod werd ingezet
binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie
Aantal jongeren vanuit de gemeenschapsinstelling bereikt
binnen het project
Aantal jongeren die begeleid worden door een organisatie
van Jongerenwelzijn bereikt binnen het project
Aantal jongeren die begeleid worden door een organisatie
van VAPH bereikt binnen het project
Aantal trajecten waarbij ouders intensief betrokken werden
Aantal partners gemiddeld rond te tafel bij netwerk- of
cliëntoverleg
Aantal opgestelde A-documenten voor de toegangspoort
binnen het project

14
14
5
20
25
5,2
16 migratiedossiers,
7 nieuwe Adocumenten

Het eindrapport van dit project wordt als bijlage aan dit verslag meegestuurd.
Bespreking:
Het project op zich is afgesloten, maar de werkgroep blijft bestaan en komt 4x/jaar samen om de
engagementsverklaring te evalueren en eventueel aan te passen, m.a.w. het is een dynamisch document.
De werkgroep vraagt om deze doelgroep aandacht te geven in het IROJ en vraagt naar gedragenheid van alle
sectoren. De werkgroep heeft ook tijdens een IRPC (Intersectorale Regionale Prioriteiten Commissie) hun
rapportage gebracht inzake o.a. wachttijden. Deze werkgroep is bereid feedback te geven aan het IROJ.
Men zit nog met een aantal vragen:
- Hoe kan dit project concreet opgevolgd worden?
- Wat is de Vlaamse overheid van plan inzake deze complexe dossiers?
Jan Nijs meldt dat er een MB in voorbereiding is betreffende de structurele inbedding van deze doelgroep in
de jeugdhulp met vaste partners over de regio’s heen. Dat betekent voor regio Limburg bijv. samenwerking
met regio Vlaams-Brabant.

6. SIGNALEN UIT HET WERKVELD
6.1. Ad hoc overleg jeugdhulp (nota als bijlage)
Jan Nijs licht de nota toe die met de uitnodiging werd meegestuurd. Dit overleg kan in specifieke situaties
of bij strop gelopen casussen georganiseerd worden. Aanmelding rechtstreeks bij Jan Nijs.
Resultaten kunnen meegenomen worden naar het IROJ om hierover structurele zaken te leren.
6.2. BJB: dagbegeleiding in groep wordt rechtstreeks toegankelijk
Dagbegeleiding in groep is sinds 1 maart 2015 RTJ. Op dit moment is er nog geen gestroomlijnde toegang
tot dit aanbod en dient elke voorziening apart gecontacteerd te worden voor de specifieke modaliteiten.
In de loop van deze maand zal er een overleg plaatsvinden met de zeven organisaties die dit aanbieden in
functie van een betere afstemming. Dit wordt verder opgenomen in de Kerngroep RTJ.
6.3. Dag van de zorg
De dag van de zorg vindt plaats op zondag 15 maart 2015. De organisaties van Bijzondere Jeugdzorg
organiseren samen een open-deur-dag in Ons Kinderhuis vzw in Genk. De Hummeltjes en K-dienst Genk
nemen ook deel aan deze Dag van de Zorg.
IROJ Limburg 27-01-2015
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6.4. Attest aanstelling vertrouwenspersoon
Jan Nijs meldt dat een sjabloon van het attest in het Staatsblad is verschenen. Dit attest vind je terug op de
portaal Vlaams Loket en de kinderrechtswinkel heeft hierrond ook een brochure uitgebracht:
www.kinderrechtswinkel.be
Vanuit cliëntperspectief haalt men aan dat minderjarigen nogal kritisch kijken naar de rol van de
vertrouwenspersoon; de jongeren zien dit eerder als vervanging van de trajectbegeleider.
Varia
- Steunpunt Jeugdhulp organiseert dit jaar opnieuw een vorming over het nieuwe jeugdhulplandschap
met o.a. ‘regionale casustafels’.
Meer info: www.vormingjeugdhulp.be
-

IRPC: Johan Tuerlinckx roept nogmaals op tot een vertegenwoordiging vanuit Joplim en K&G.

7. Kalender
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Verslag IROJ 10/03/2015

AFSPRAKENROOSTER
Afspraak

Wie

Tegen

Communicatie naar LSA rond monitoring RTJ

Voorzitter

asap

Rapport Limburg en overzicht vormingsnoden
zoals overgemaakt aan Vlaanderen bezorgen
aan Voorzitter

Jan Nijs

asap

Input rapport pleegzorg bezorgen aan
Voorzitter en aan Jan Nijs

Ann Vandersanden

asap

Input kader voor ad hoc werkgroep
‘Beroepsgeheim’ bezorgen aan Voorzitter

Ellen Hoefnagels en
Guy Vanderstraeten

15 april 2015

Verslag focusgroep openstaand aanbod
bezorgen aan Voorzitter

Johan Tuerlinckx

asap

Status

Opmerking

Deze input wordt meegestuurd bij
uitnodiging voor volgend IROJ (28/4)
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