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De voorzitter wijst erop dat er vandaag geen twee derden aanwezigheid is en eveneens geen
vertegenwoordiging van de sector CLB. Het IROJ kan hierdoor niet geldig vergaderen. De besluitvorming
van deze vergadering zal bij goedkeuring van het verslag tijdens volgend IROJ bekrachtigd dienen te
worden.
Bij variapunten wordt toegevoegd:
- Overleg van de IROJ voorzitters met de voorzitter van het Managementcomité op 5 mei 2015.
1. GOEDKEURING VERSLAG 10 MAART 2015 EN OPVOLGPUNTEN
1.1 Opvolging afspraken
Afspraak

Wie

Tegen

Opmerking

Communicatie naar LSA
rond monitoring RTJ
Rapport Limburg en
overzicht vormingsnoden
zoals overgemaakt aan
Vlaanderen bezorgen aan
Voorzitter
Input rapport pleegzorg
bezorgen aan Voorzitter en
aan Jan Nijs
Input kader voor ad hoc
werkgroep ‘Beroepsgeheim’
bezorgen aan Voorzitter

Voorzitter

asap

Jan Nijs

asap

Mail 26/03 + overleg
7/04
Bezorgd en
meegestuurd met
verslag IROJ van
10/03

Ann
Vandersanden

asap

Verslag focusgroep
openstaand aanbod
bezorgen aan Voorzitter
-

-

Ellen
15 april 2015
Hoefnagels en
Guy
Vanderstraeten
Johan
asap
Tuerlinckx

Input was eerder
reeds aangeleverd
Bezorgd en
meegestuurd bij
uitnodiging voor IROJ
28/4
Ontvangen 23/4,
verstuurd aan leden
27/04

Communicatie naar LSA rond monitoring RTJ:
De voorzitter heeft dit inmiddels met LSA besproken en de volgende afspraak werd gemaakt:
LSA koppelt onderstaande terug aan het IROJ in het voorjaar van 2016 via een schriftelijke nota en
toelichting aan het IROJ:
- Uitleg over de regelgeving (thuisbegeleiding)
- Situering noden die LSA had om uitbreiding te vragen
- Cijfers:
o Nieuwe aanmeldingen in 2015 (gefilterd op leeftijd)
o Aantal bijkomende jongeren (cliënten en sessies)
o Effect op de wachtlijst
o Instroom RTH
Het verslag van de focusgroep werd inmiddels bezorgd; indien hierover nog vragen zijn kunnen
deze via mail rechtstreeks aan Johan Tuerlinckx overgemaakt worden.
Vanuit de het VAPH wordt gevraagd of er reeds bijkomende informatie is over de omzendbrief
vanuit het VAPH inzake reconversie van NRTJ naar RTJ waarover sprake tijdens vorige IROJ
vergadering?
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Jan Nijs stelt dat de timing voor dit advies verschoven is naar het najaar. Wanneer de omzendbrief
verstuurd zal worden is nog niet bekend.
Besluit:
- Het verslag wordt goedgekeurd

1.2 Installatie IROJ comité
Naar het voorbeeld van een aantal andere IROJ in Vlaanderen stelt de voorzitter voor om ook in
Limburg het IROJ voor te bereiden en op te volgen vanuit een IROJ-comité, samengesteld uit een
beperkt aantal leden van het IROJ Limburg. Dit is een manier om in de samenstelling en uitvoering van
de agenda de betrokkenheid van het werkveld te vergroten en tot een agenda te komen die ook de
noden van de Limburgse hulpverleners op tafel brengt.
De voorzitter vraagt dit gegeven te overwegen en de mogelijke kandidatuur over te maken tegen 20
mei, zodat de vergadering van juni ook reeds vanuit dit comité kan voorbereid worden.
Afspraak:
- Kandidatuur IROJ comité vóór 20 mei 2015 doorgeven aan de voorzitter

2. REGIONALE PRIORITEITEN ACTIEPLAN 2015-2016
Tijdens het vorige IROJ werden de thema’s van de Vlaamse actiefiches die in voorbereiding zijn gesitueerd.
Tevens werd een eerste bespreking gevoerd rond Limburgse acties voor het actieplan van IROJ Limburg.
Jan Nijs deelt mee dat de Vlaamse overheid ondertussen ‘in beweging is’, bijv.:
o Werkgroep remediëring is van start gegaan
o Actiefiche inzake verontrusting is goedgekeurd door het MC (toelichting verder)
o Vlaamse vormingen inzake verontrusting worden georganiseerd
o Vlaamse campagne ‘Bekendmaking Brede Instap voor brede publiek’ en ‘Bekendmaking
cliëntoverleg en bemiddeling rechtstreeks aan cliënten’
Met dit agendapunt bekijken we opnieuw de prioriteiten die uit het rapport naar voor kwamen en vragen
de sectoren te benoemen welke concrete acties zij zien te ondernemen op Limburgs niveau,
intersectoraal, binnen de timing 2015-2016.
De bespreking wordt gevoerd op basis van het aangevulde overzicht dat Jan Nijs bezorgd heeft en waarin
naast de prioriteiten aangegeven staat wat op Vlaams niveau wordt ondernomen en wat IROJ Limburg zal
ondernemen.
De voorzitter stelt voor om dit overzicht blok per blok te bespreken om zo tot acties te komen.
Communicatie
Vanuit de CGG/K-diensten wordt opgemerkt dat huisartsen weinig op de hoogte zijn van het vernieuwde
jeugdhulplandschap. Omdat huisartsen belangrijke verwijzers zijn is het noodzakelijk dat ook zij goed
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geïnformeerd zijn. Binnen CGG denkt men momenteel na over hoe dit euvel opgenomen kan worden
a.d.h.v. wat er hierrond al voorhanden is.
Vanuit cliëntperspectief vraagt men hoe en wanneer de mensen op de hoogte gebracht worden van de
komende Vlaamse campagnes? Zij vragen duidelijke, heldere en brede informatie over wat je kunt
verwachten bij de verschillende sectoren.
Tevens vragen zij een goede afstemming tussen de verschillende diensten zodat cliënten niet van het
kastje naar de muur gestuurd worden. Cliëntperspectief nodigt bij deze de Kerngroep RTJ uit om het
overzicht RTJ te komen toelichten.
Het CAW merkt op dat hun sector dit ook al doet en stelt voor om niet alleen onderling, maar met de
sectoren samen stappen te ondernemen. Het CAW stelt momenteel een beleidsplan samen dat afgetoetst
wordt bij zowel de stakeholders als het cliëntsysteem. Hieruit probeert men iets extra’s te organiseren
voor minderjarige cliënten.
De CKG’s vragen aandacht voor het volgende: de Brede Instap mag geen aparte toegangspoort worden, dit
is momenteel bij de ‘nulde-lijn’ niet geweten.
De K-diensten stellen voor om op een actieve manier te communiceren en niet passief via folders e.d.
Pleegzorg geeft aan om aan te sluiten bij de actie van GGZ omdat hun sector ook veel in aanraking komt
met huisartsen.
BJB is eveneens voorstander van heldere en duidelijk taal, best op een zo eenvoudig mogelijke manier
informeren/communiceren.
→ Actie Communicatie:
1. GGZ trekt de communicatie over het jeugdhulplandschap naar de huisartsen toe. Pleegzorg sluit
zich aan als partner in deze actie
Hulpcoördinatie & contactpersoon-aanmelder (CPA)
Het VAPH vraagt informatie inzake de rol van CPA nog eens te herhalen. Het kan toch niet dat een cliënt
zonder CPA zit? CGG vraagt of het VAPH hiermee ervaringen heeft? Iedereen moet zijn
verantwoordelijkheid opnemen inzake CPA en de poort zou hiervoor de spil moeten zijn.
Het VAPH legt uit dat bij aanpassing van een hulpvraag of bij een nieuwe zorgvraag dikwijls de vraag wordt
gesteld van ‘wie neemt CPA op?’ Er wordt vaak naar elkaar gekeken met als argument ‘onze bevoegdheid
stopt hier’ of ‘de financiering valt weg’.
De K-diensten vragen duidelijkheid over wie doet nu wat en wie neemt welke rol op?
BJB vraagt of men nu praat over drempels/weerstand of over onduidelijkheden?
CKG/K&G melden dat inderdaad in het begin CPA dikwijls fout liep maar dat dit inmiddels beter loopt.
Vanuit CGG/ GGZ geeft men aan dat er meer problemen zijn met ‘trajectbegeleiding’ omdat hier geen
middelen tegenover staan. Wie neemt de hulpcontinuïteit op zich, wie houdt het dossier vast?
Jan Nijs merkt op dat het misschien juist de uitdaging is om hiervoor cliëntoverleg te organiseren. Tijdens
het cliëntoverleg wordt een hulpcoördinator aangesteld, meestal een nauw betrokken hulpverlener, en
deze volgt de gemaakte afspraken op.
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Vanuit het Regionaal Loket zal er een herhalingscommunicatie over de instrumenten Cliëntoverleg IJH en
Bemiddeling naar de sectoren gebeuren. De sectoren geven aan akkoord te gaan om hiervoor een afspraak
binnen de eigen sector vast te leggen, zodat de medewerkers opnieuw geïnformeerd kunnen worden over
beide instrumenten en de ervaringen van een eerste jaar hierin ook meegegeven kunnen worden.
Ook naar aanleiding van deze bespreking stelt ITP voor een bevraging te doen binnen de sectoren omtrent
de ervaringen op dit moment met het contact persoon-aanmelderschap.
→ Actie Hulpcoördinatie & contactpersoon-aanmelder:
1. De provincie neemt vanuit het Regionaal Loket cliëntoverleg en bemiddeling het initiatief om
ter herhaling een toelichting inzake CO en B aan te bieden aan medewerkers/hulpverleners bij
de verschillende sectoren.
2. ITP doet een bevraging inzake CPA bij de sectoren.
A-document
Jan Nijs meldt dat er in het najaar op Vlaams niveau een ‘werkgroep A-document’ start, maar dat de
richttiming voor herwerking van dit document ligt op januari 2017. De leden zijn het erover eens dat de
praktijk goed aan bod moet komen in deze werkgroep.
GGZ suggereert om in de lijn van het M-document te evolueren, dit is veel eenvoudiger.
BJB pleit eveneens voor vereenvoudiging van het A-document.
K&G/ CKG haalt de leesbaarheid voor de cliënt aan.

Verontrusting
Jan Nijs verwijst naar de ad hoc werkgroep verontrusting die besproken wordt onder agendapunt 3, maar
vermeldt hierbij dat er i.k.v. beroepsgeheim een Vlaams kader komt voor gegevensdeling welzijn – justitie.
Vanuit Vlaanderen is inmiddels ook een actiefiche (zie bijlage) opgesteld rond verontrusting, waarbij voor
regionale acties rond verontrusting voorzien wordt in een budget van 10.000 euro. Het regionaal
bestedingsplan wordt best voorgelegd aan het Managementcomité van 14 september. IROJ Limburg dient
dus idealiter tegen de vergadering van 16 juni een bestedingsplan te kunnen bespreken, of minstens de
procedure te bepalen zodat dit gedragen door het IROJ tijdig aan Vlaanderen kan overgemaakt worden.
Vanuit CAW stelt men voor om beroepsgeheim (zie ook ter bespreking in agendapunt 3) te linken met
verontrusting.
BJB meldt dat er naar jaarlijkse gewoonte een ‘dialoogdag’ wordt georganiseerd waarvan dit jaar het
thema ‘verontrusting’ is. Initiatiefnemer is het LPJ en de BJB voorzieningen zorgen voor de uitwerking van
deze dialoogdag.
Jan Nijs vraagt of er een werkgroep ter voorbereiding van deze dag is opgericht en zo ja, is deze werkgroep
intersectoraal samengesteld?
De IROJ-leden zijn het erover eens dat het aangewezen is om de werkgroep ter voorbereiding van deze
dialoogdag open te trekken naar alle sectoren.
Vanuit cliëntperspectief geeft men aan zeker te willen meewerken aan deze dag.
Ook K&G, CAW, Pleegzorg en GGZ zijn zeker vragende partij om mee te werken daar dit thema voor alle
sectoren relevant is.
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Dit onderdeel werd verder ook opgenomen tijdens de bespreking van agendapunt 3
→ Actie Verontrusting:
- De dialoogdag op 12/11/2015 met als thema verontrusting op initiatief van BJB maar
intersectoraal ondersteund en uitgewerkt.
- Studiedag beroepsgeheim en privacy (ad hoc werkgroep)
Duidelijkheid scheppen over het jeugdhulplandschap
Het CKG roept op om zeker geen ad hoc werkgroepen naast elkaar op te richten.
Jan Nijs vraagt het Regionaal Loket of zij beschikken over een overzicht van de verschillende vormen van
overlegtafels?
Het Loket antwoordt dat men hierover beschikt en dat dit overzicht nog aangevuld kan worden met
recente informatie.
→Actie ‘Duidelijkheid scheppen over het jeugdhulplandschap’:
1. Een overzicht van de verschillende vormen van overlegtafels wordt opgemaakt en ter
beschikking gesteld door de provincie vanuit het Regionaal Loket.
2. De Kerngroep RTJ werkt aan een overzicht modules RTJ.

Beroepsgeheim
Jan Nijs merkt op dat hierrond in Limburg al initiatief is genomen en haalt het overleg Brede Instap –
politie aan, en vraagt naar de stand van zaken hierover. De voorzitter van de Kerngroep RTJ Caroline
Vanderhallen, deelt mee dat er inderdaad een overleg tussen de B.I. en politie plaatsvond op 24/02/2015.
Er werden afspraken gemaakt en een gedragen voorstel in een nota gegoten. Caroline benadrukt dat dit
een pragmatisch voorstel van de B.I. Limburg is dat binnen de lijnen zoals deze nu voorliggen blijft.
Het CAW is voorstander om te wachten op een Vlaams kader.
Actie Beroepsgeheim
- De bespreking van de actie rond de studiedag ‘Beroepsgeheim en Privacy’: zie agendapunt 3
Afspraak:
Op basis van een sjabloon (dat opgemaakt werd maar nog op Vlaams niveau wordt afgestemd) worden
volgende items per actiefiche in kaart gebracht:
- Motivering van de actie: waarom is deze actie belangrijk?
- Doel: wat willen we met deze actie bereiken?
- Trekker van de actie
- Betrokken partners
- Planning: te zetten stappen + timing
- Randvoorwaarden (steun beleid, organisatorische ondersteuning: wat is nodig?, financiële
ondersteuning: welke middelen zijn nodig?)
Iedere trekker van een actiefiche kan i.s.m. de partners op basis van deze items reeds aan de slag voor het
uitwerken van de actiefiche. Van zodra het sjabloon op Vlaams niveau wordt afgeklopt wordt dit
doorgestuurd aan de leden.
IROJ Limburg 27-01-2015
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Samenvatting actiefiches vanuit Limburg:
1. Communicatie naar huisartsen (trekker CGG)
2. Informatieronde bij de sectoren instrumenten Cliëntoverleg en Bemiddeling (trekker Regionaal Loket
Limburg)
3. Bevraging sectoren stand van zaken CPA (trekker ITP)
4. Dialoogdag (trekker BJB)
5. Studiedag beroepsgeheim en privacy (trekker CAW)
6. Netwerkdag RTJ Landschap (trekker kerngroep RTJ)
7. Overzicht overlegtafels (trekker Regionaal Loket)

3. AD HOC WERKGROEP INZAKE VOORBEREIDING STUDIEDAG ‘BEROEPSGEHEIM’
Naar opvolging van vorige vergadering is er vanuit K&G in samenwerking met het CAW een
voorbereidende nota opgesteld die meegestuurd werd met de uitnodiging voor vandaag.
Guy Vanderstraeten licht dit toe.
Omdat alle sectoren geconfronteerd worden met beroepsgeheim stellen K&G en CAW voor om met alle
partners van Integrale Jeugdhulp een moment rond dit thema te organiseren waarop alle hulpverleners en
veldwerkers o.a. toelichting krijgen en ervaringen kunnen uitwisselen. Het idee is om eerst binnen de
hulpverlenende instanties af te stemmen.
Het idee wordt geopperd de ad hoc werkgroep ‘beroepsgeheim’ te benoemen als ad hoc werkgroep
‘verontrusting’ die ook zorgt voor een actie-en bestedingsplan i.v.m. verontrusting (cfr. Vlaamse
actiefiche).
Vraag: Leeft de behoefte in alle sectoren om uit te wisselen over het beroepsgeheim en wordt dit voorstel
gedeeld door de IROJ-leden? Is er engagement voor een ad hoc werkgroep?
Vanuit GGZ wordt aangegeven dat SPIL i.s.m. BJB ook al iets hebben uitgewerkt inzake beroepsgeheim,
Marc Goossens is hierin gespecialiseerd.
De CKG’s wil zeker ook meewerken.
De voorzitter vraagt wie er in deze ad hoc werkgroep zal zitten?
- CAW: Marina Punie, beleidsmedewerker CAW Limburg
- GGZ: Marc Goossens
- Justitie: Veerle Cielen
- CKG: Kristien Bosmans geeft via mail een kandidaat door
- OCJ en VK worden ook gevraagd een kandidaat naar voor te schuiven.
- VAPH: zal dit eind mei voorleggen aan de achterban
- BJB: informeren bij de achterban en geven een kandidaat door
Jan Nijs haalt aan dat deze werkgroep ook het bestedingsplan in het kader van de actiefiche ‘verontrusting’
dient uit te werken.
Vanuit BJB wordt er meegedeeld dat er op 29/04 een eerste sectorale werkgroep samen komt om de
dialoogdag voor te bereiden op initiatief van Eric Berx.
IROJ Limburg 27-01-2015
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De vergadering ziet mogelijkheden in het linken van het initiatief van de dialoogdag en de studiedag
beroepsgeheim waarbinnen het thema ‘verontrusting’ centraal staat, en stelt voor de werkgroep die rond
de dialoogdag werkt intersectoraal te maken. Een aantal mensen uit de verschillende sectoren willen zich
hiervoor engageren.
De IROJ-leden stellen daarom voor dat de voorzitter vandaag nog via mail aan Eric Berx de vraag stelt om
deze vraag mee te nemen naar de startvergadering inzake de dialoogdag.

Besluit:
Tegen 16/06 worden de contouren van een plan opgesteld:
- afspreken van de procedure
- bestedingsplan plan indienen begin september
De voorzitter maakt via mail de vraag van het IROJ over aan Eric Berx naar het verbreden van de werkgroep
van de dialoogdag.
Afhankelijk van het antwoord op bovenstaande wordt de werkgroep dialoogdag uitgebreid of er wordt een
aparte ad hoc werkgroep rond verontrusting opgericht met opdracht het bestedingsplan uit te werken. Eén
van de acties is dan het uitwerken van een studiedag rond beroepsgeheim.

4. STAND VAN ZAKEN WERKGROEP ‘ADVIES EN PLANNING’
De startvergadering van de werkgroep ‘Advies en Planning’ heeft plaatsgevonden op 23/04 met
vertegenwoordiging van alle sectoren (behalve VAPH en CLB die wel aangegeven hebben nog een
afvaardiging te zullen doen), ITP, OCJ, de Vlaamse vertegenwoordiger in het IROJ, de provincie Limburg
(sociale planning) en de voorzitter van het IROJ . Het voorzitterschap staat nog open en dient ingevuld te
worden.
De aanwezige leden (vertegenwoordigers van een aantal IJH-sectoren) waren het eens over de noodzaak
van een ‘omgevingsanalyse IJH’ voor Limburg (aanbod, vraag, noden, prioritaire acties,…).
Het IROJ moet via dit instrument zowel proactief (signalen geven aan Vlaanderen) als reactief (snel kunnen
inspelen op Vlaamse vragen/beleidsbeslissingen) kunnen werken.
Aangezien er op dit moment nog geen Vlaams kader voor een dergelijke omgevingsanalyse ontwikkeld is
(laat staan een intersectorale programmatietool voor verdeling van de middelen op Vlaams en op regionaal
niveau), vindt men het wel opportuun om vanuit Limburg mee te werken aan een voorstel hierover.
Om echter te voorkomen dat ieder IROJ apart met een eigen oefening start, wil men in eerste instantie
graag kennisnemen van het voorbereidend werk dat al in Brussel en Vlaams-Brabant is geleverd (visietekst,
overzicht aanbod minderjarigen,…) en hierop verder werken.
Om te garanderen dat de geleverde inspanningen in een latere fase ook op Vlaams niveau zullen worden
gehonoreerd, wil men graag dat de Vlaamse administratie/beleid alvast over dit voornemen geïnformeerd
wordt, zodat met een duidelijk mandaat aan de slag kan worden gegaan.
- De Voorzitter zal dit agenderen op het overleg van de voorzitters van de IROJ en de voorzitter van de
managementcomité (begin mei)
IROJ Limburg 27-01-2015
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-

Tevens wordt het geagendeerd op het periodiek overleg interprovinciale sociale kaart en sociale
planning met Luc Moens en zijn collega’s van de afdeling Beleidsinformatie en Kennisbeheer (mei of
juni). Het BIK WVG is immers door het MC IJH aangeduid om mee in te staan voor het inventariseren
van sectoraal gehanteerde parameters en het uitwerken van een voorstel voor hanteerbare
intersectorale parameters.

Aan de provincie vraagt men of het Steunpunt Sociale Planning kan instaan voor het aanleveren, ontsluiten
en presenteren van de nodige basisdata.
Het IROJ geeft aan dit niet enkel mondeling te situeren op het overleg met de voorzitter van het MC, maar
dit ook schriftelijk te melden.
Besluit:
Via de voorzitter zal namens het IROJ Limburg een schrijven gericht worden aan de voorzitter van het
Managementcomité om het mandaat voor deze werkgroep te vragen.

5. SIGNALEN VANUIT HET VELD
5.1 Bevraging ervaringen veldwerkers IJH
Jan Nijs deelt ter info mee dat het platform Veerkracht uit Vlaams-Brabant hiervoor het initiatief heeft
genomen. De initiatiefnemers wilden in eerste instantie deze enquête ook via de IROJ’s verspreiden.
De Vlaamse overheid wenst hierop niet in te gaan om geen verwarring te creëren met de monitoring
die reeds gebeurd is en rekening houdend met het geplande evaluatiepad van Integrale Jeugdhulp.
5.2 Gids nieuwe GGZ-beleid kinderen en jongeren
Namens GGZ kadert Guido Van Hamme de ‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor
kinderen en jongeren’ waarbinnen netwerking als uitgangspunt van dit beleid naar voor wordt
geschoven.
De volgende punten komen in deze gids naar voor:
- Inzetten op preventie
- Aandacht voor scharnierleeftijd 18 -23
- Samenwerking met andere sectoren
- Creativiteit/flexibiliteit hanteren bij het inzetten van middelen
- Inzetten Mobiele equipes
Jan Nijs vraagt of tijdens het volgende IROJ een toelichting gegeven kan worden inzake deze gids?
Voorstel: Bert Plessers (SPIL) uitnodigen om een uitgebreide toelichting te brengen op het volgende
IROJ.
5.3 Overleg voorzitters IROJ met Stefaan Van Mulders (voorzitter MC) op 5/05/2015
De voorzitter deelt mee dat dit overleg voorbereid werd met de IROJ voorzitters en dat het resultaat
teruggekoppeld wordt op het volgende IROJ.
De agenda van de vergadering met de voorzitter van het MC is de volgende:
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1. Evaluatie eerste werkingsjaar IROJ
- Positieve elementen
- Gemeenschappelijke knelpunten / vaststellingen
- Hefbomen
2. Plaats van het IROJ Governance structuur
3. Opdrachten IROJ
- Adviseringsopdracht
- Aansturing opdrachten IJH in de regio
- Aansturing van crisisjeugdhulp in de regio (cfr. brief IROJ VBR en BRU aan voorzitter MC)
4. Ondersteuning van IROJ
- Personele ondersteuning
- Werkingsmiddelen
5. Prioriteiten in de regio’s voortvloeiend uit de regionale rapportage van de IROJ: signalen aan het
MC

VARIA
Vanuit CAW deelt Guy Vanderstraeten mee dat het project ‘Kinderen uit de knel’ op 30/04 wordt
uitgezonden bij het programma Koppen. Aan dit project werkten GGZ, CAW en VK mee met als
doelgroep gezinnen in vechtscheidingen met hun kinderen. Dit project is in deze vorm uniek in
Vlaanderen.
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Verslag IROJ 10/03/2015

AFSPRAKENROOSTER
Afspraak

Wie

Tegen

Kandidatuur IROJ comité

IROJ leden gaan
mogelijkheid na

Uiterlijk 20 mei
overmaken aan
voorzitter

Acties uitwerken in sjabloon actiefiche
(sjabloon wordt nagestuurd)

Trekkers actie

Afspraak met sectoren inzake
herhalingscommunicatie rond cliëntoverleg en
bemiddeling

Regionaal Loket

Opmerking

Er kan voorbereidend gewerkt
worden op basis van de items
vernoemd in het verslag (p.6)
Volgend IROJ

Voorstel uitbreiding voorbereidende werkgroep Voorzitter
dialoogdag: mail aan Eric Berx

Direct na IROJ
vergadering

Werkgroep verontrusting samenroepen

Voorzitter

Eind mei

Afvaardiging in werkgroep Advies en Planning

CLB en VAPH

Asap

Brief aan voorzitter MC inzake mandaat
werkgroep Advies en Planning

Voorzitter

Asap

Uitnodigen Bert Plessers toelichting gids GGZ- Voorzitter
beleid kinderen en jongeren

Status

Vlaams initiatief
afwachten: Zie
opmerking

Verstuurd
28/4

Er dient hierover op Vlaams
niveau te worden afgestemd
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