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Voorafgaand
De voorzitter vraagt of er bijkomende variapunten zijn?
Volgende punten worden toegevoegd bij agendapunt 5 ‘signalen uit het werkveld’:
- project ‘OPZET’ ( Jo Voets)
- Complexe dossiers en infomoment methodiek Wrap around (Jo Voets)
- Dialoogdag BJB (Tom Smits)
Samenstelling IROJ:
 Voor GGZ wordt Marc Goossens effectief lid en Hans Schröter plaatsvervangend lid in het IROJ
Limburg.

1. GOEDKEURING VERSLAG 28 APRIL 2015 EN OPVOLGPUNTEN
Aanvullingen verslag: De voorzitter deelt mee dat ITP een opmerking doorgaf inzake het actiepunt
‘Hulpcoördinatie & contactpersoon-aanmelder’: ITP zal geen bevraging doen, maar wel de signalen die men
rond contactpersoon-aanmelder ontvangt registreren en terugkoppelen aan IROJ.
Afsprakenrooster

Afspraak

Wie

Tegen

Status

Kandidatuur IROJ comité

IROJ leden gaan
mogelijkheid na

Uiterlijk 20 mei overmaken aan
voorzitter

Carla Vanherle, Jan Nijs, Eric
Berx, Johan Tuerlinckx, Rudi
Gerrits, Caroline
Vanderhallen, graag nog
deelname vanuit NRTJ

Acties uitwerken in sjabloon actiefiche
(sjabloon wordt nagestuurd)

Trekkers actie

Afspraak met sectoren inzake
herhalingscommunicatie rond
cliëntoverleg en bemiddeling

Regionaal Loket

Sjabloon voorbereid, nog niet
vrijgegeven
Volgend IROJ

Stappen zijn ondernomen en
wordt verder vorm gegeven

Voorstel uitbreiding voorbereidende
Voorzitter
werkgroep dialoogdag: mail aan Eric Berx

Direct na IROJ vergadering

Verstuurd 28/4, geen
schriftelijke reactie,
mondelinge toelichting

Werkgroep verontrusting samenroepen

Voorzitter

Eind mei

Samengekomen 2 juni,
verdere planning: 24/06,
13/07 en 18/08; er wordt nog
een voorzitter gezocht

Afvaardiging in werkgroep Advies en
Planning

CLB en VAPH en Asap
vertegenwoordigi
ng cliënten

Nog geen afvaardiging
gekend voor VAPH en
cliëntvertegenwoordigers.

Brief aan voorzitter MC inzake mandaat
werkgroep Advies en Planning

Voorzitter

Ok 30/04/2015, nog geen
antwoord ontvangen, MC
22/06
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Uitnodigen Bert Plessers toelichting gids
GGZ-beleid kinderen en jongeren

Voorzitter

Vlaams initiatief afwachten: zie
opmerking afsprakenrooster
vorig verslag

Vermoedelijk toelichting op
IROJ 22/09

Opvolgafspraken:
- Acties: De Voorzitter stelt dat een sjabloon is uitgewerkt en doorgegeven aan Vlaanderen waar dit nog
wordt verfijnd; Jan Nijs deelt mee dat dit vermoedelijk eind van de maand ter beschikking is. In dat
geval stelt de voorzitter voor dit sjabloon dan mee te sturen met het verslag.
-

Vanuit het CLB wordt Rik Prenen naar voren geschoven als vertegenwoordiger in de werkgroep
verontrusting, en Marina Vandermeulen als vertegenwoordiging in de werkgroep Advies en Planning.

-

De voorzitter deelt mee dat Ivan Nulens vanuit BJB zich kandidaat heeft gesteld als voorzitter van de
Werkgroep Advies & Planning

-

Gids GGZ-beleid kinderen en jongeren: Inzake een toelichting ten gronde op het IROJ gebeurt er
momenteel er afstemming tussen Integrale jeugdhulp en de Gids GGZ-beleid kinderen en jongeren.
Bert Plessers zal een toelichting geven op alle IROJ’s in het najaar. De voorzitter meldt dat zij het IROJ
vertegenwoordigt in het netwerkcomité Kinderen en Jongeren Limburg dat inmiddels gestart is. Ook
zitten zowel de voorzitter van het IROJ als de Vlaamse vertegenwoordiger in het IROJ in de
selectieprocedure voor de functie van netwerkcoördinatie.

Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd.

2. ADVISERING
De voorzitter meldt dat de IROJ voorzitters op 22 mei een gesprek hadden met David Debrouwere, hoofd van
de afdeling Voorzieningenbeleid van het Agentschap Jongerenwelzijn.
Uitdrukkelijk werd de bijzondere waardering gegeven voor de IROJ die een advies per dossier gegeven hebben
binnen de uitbreiding van kortdurende krachtgerichte contextbegeleiding; deze adviezen over concrete
dossiers waren een meerwaarde. Ook werd begrip getoond voor de moeilijke omstandigheden waarin dit
diende te gebeuren, zeker met betrekking tot de krappe timing.
Het gesprek had verder tot doel uit te wisselen over het uitbreidingsbeleid van Jongerenwelzijn en de rol van
de IROJ daarin.
De IROJ voorzitters hebben gevraagd naar de mogelijkheid om vooraf toelichting te krijgen bij
uitbreidingsbeleid zodat de IROJ leden zicht krijgen op het volledig plaatje (werking sector, planning sector,
achtergrondinfo,…). De IROJ verwachten dat de adviesfunctie deel kan uitmaken van een lange termijnvisie op
de jeugdhulpverlening in Vlaanderen en in de regio’s. De vraag is om hierin als IROJ ernstig te worden
genomen en de kans te krijgen ernstige en onderbouwde adviezen te kunnen geven.
Vanuit Jongerenwelzijn werd het engagement gegeven om na elke uitbreidingsronde een toelichting te geven
aan de IROJ over de gemaakte keuzes.
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2.1 Visietekst Werkgroep Advies & planning
De voorzitter overloopt in het kort de visietekst die werd meegestuurd met de uitnodiging en vraagt of er
opmerkingen of bedenkingen zijn?
Namens het VAPH merkt Jo Voets op dat de Werkgroep Advies & Planning het voor het IROJ zo gemakkelijk
mogelijk moet maken.
Vanuit het CAW benadrukt men dat hiervoor alle sectoren vertegenwoordigd moeten zijn in de Werkgroep
Advies & Planning en dat men ook best plaatsvervangers voorziet.
Besluit: De visietekst wordt goedgekeurd.
2.2 Omzendbrief 13-05-2015 Crisishulp aan huis: adviesverstrekking
De Voorzitter kadert de omzendbrief: het betreft uitbreiding voor de typemodule Crisishulp aan huis, waarbij
een impact verwacht wordt op zowel crisisbegeleiding als crisisinterventie. Voor Limburg wordt een
uitbreiding van 4 begeleidingen voorzien.
Er werd hiervoor één aanvraag ingediend met name door vzw Daidalos
Vanuit de werkgroep Advies & Planning werd een advies voorbereid:
De werkgroep benadrukt het belang van afstemming met het netwerk crisis, en formuleert in haar
advies dat de indiener dit dient aan te tonen in het dossier, meer dan het ‘benoemen’ dat men dit zal
doen.
Daarnaast heeft de werkgroep het dossier in beknopt getoetst aan de eerder benoemde criteria
vanuit IROJ Limburg naar aanleiding van de uitbreiding kortdurende krachtgerichte
contextbegeleiding. Deze criteria waren:
- De mate waarin het initiatief een impact heeft op de jeugdhulp
- De relevante ervaring van de projectindiener met crisishulp aan huis
- De mate waarin het initiatief breed toegankelijk is, met name openstaat voor alle doelgroepen
- De inbedding van het initiatief in één organisatie of vanuit samenwerkingsperspectief
- De mate van bereidheid tot ‘brede inkijk’ van de initiatiefnemer, met name de bereidheid tot
feedback naar het IROJ
- De mate waarin meetbare doelstellingen vooropgesteld worden
- Het aantonen dat er samengewerkt wordt met belendende diensten
De werkgroep oordeelt dat de meeste criteria toepasbaar zijn voor dit dossier, hetgeen positief
gewaardeerd wordt.
Verder stelt de Werkgroep Advies & Planning ook dat kandidaten in de toekomst rekening moet
houden met de vooropgestelde timing en daarom hun dossier tijdig moeten indienen zodat de
werkgroep zijn werk kan doen.
Besluit:
Het IROJ adviseert positief voor dit dossier mits aangetoond wordt dat er afgestemd is met het netwerk crisis
en dat het resultaat hiervan aangegeven wordt in het dossier.
De Voorzitter communiceert dit aan de aanvrager.
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2.3 Omzendbrief 20-05-2015 Versterking mobiel aanbod: kader
De voorzitter deelt mee dat het advies inzake deze omzendbrief voorgelegd moet worden op het IROJ van 22
september. De Werkgroep Advies & Planning doet de voorbereiding hiervoor op 3 september.
De omzendbrief betreft:
- Een eerste onderdeel betreft versterking van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp met 60
modules laagintensieve contextbegeleiding. Dit is niet van toepassing voor de regio Limburg, maar
wordt ingezet in Antwerpen en Oost-Vlaanderen.
- Een tweede deel (punt 1.2 in de omzendbrief) betreft de versterking van het mobiele aanbod
gericht op de uitstroom uit de Gemeenschapsinstellingen. Deze situeert zich dus in de nietrechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De omzendbrief beoogt een versterking van 30 modules
contextbegeleiding kortdurend intensief, waarvan 4 voor jongens voor de regio Limburg, en 5 voor
meisjes voor het werkgebied Antwerpen-Limburg-Vlaams-Brabant en Brussel.
- De dossiers dienen aan het IROJ overgemaakt vóór 28/08.
Indien vanuit andere provincies dossiers worden opgemaakt die ook de regio Limburg willen bedienen, dan
moeten deze ook op het IROJ Limburg voorgelegd worden, evenals voor een Limburgse initiatiefnemer die
buiten de regio Limburg de dienstverlening zou aanbieden de aanvraag op de respectievelijke IROJ tafel moet
voorleggen. De Werkgroep Advies & Planning stelt alvast dat dit een criterium is dat strikt bewaakt zal moeten
worden, met name dat de garantie er is dat jongeren vanuit Limburg ook effectief ondersteund worden door
deze uitbreiding.
Jongerenwelzijn beslist dan op basis van de adviezen die ze vanuit de verschillende IROJ ontvangt.
Besluit:
Er zijn geen verdere opmerkingen of vragen inzake bovenvermelde omzendbrief. De Werkgroep Advies &
Planning bereidt dit advies voor op 3 september.
2.4 Advies extra plaats semi-internaat Ter Engelen (VAPH)
Dienstencentrum Ter Engelen wenst een bijkomende vestigingsplaats te laten registreren voor eventuele
opvang en begeleiding in het kader van haar erkenning semi-internaat. Het betreft de toevoeging van een
adres om schoolaanvullende of schoolvervangende opvang mogelijk te maken in Hasselt. Dit past in het
concept van MFC. De voorziening vraagt hiervoor het advies van het IROJ.
De voorzitter deelt mee dat de Werkgroep Advies & Planning deze aanvraag positief heeft geadviseerd en
vraagt de mening van het IROJ?
Namens het VAPH vraagt Jo Voets over welk ‘volume’ dit gaat? Anders lijkt het op goedkeuren van ‘principes’.
Ook andere leden vragen zich af of het gaat over één extra plaats of over één nieuwe locatie?
De IROJ-leden vragen meer en duidelijke informatie en halen aan dat dit een les is voor in de toekomst.
Besluit:
Het IROJ Limburg verleent positief advies aan deze vraag, met als aandachtspunt dergelijke vragen in de
toekomst meer te kaderen in het geheel van het bestaande aanbod.
De voorzitter maakt dit schriftelijk over aan zowel James Van Casteren (VAPH) als Ter Engelen.
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3. TERUGKOPPELING AD HOC WERKGROEP VERONTRUSTING EN BESPREKING PROCEDURE
ACTIEFICHE EN BESTEDINGSPLAN
De voorzitter deelt mee dat de ad hoc werkgroep verontrusting een eerste overleg had op 2 juni en dat het
volgende overleg plaats vindt op 24 juni e.k. De voorzitter geeft het woord aan Jan Nijs die het verslag van dit
overleg toelicht.
Jan Nijs merkt op dat de opkomst voor een eerste samenkomst van de werkgroep verontrusting eerder
beperkt was en dat er dus momenteel nog geen breed draagvlak is voor wat voorgesteld wordt door de
aanwezigen als mogelijke acties. Daarom nogmaals een warme oproep aan alle sectoren voor
vertegenwoordiging in deze ad hoc werkgroep.
Timing voor het actie- en bestedingsplan:
- Uitwerking tegen het MC van 14 september
- Plan afronden tegen half augustus
- Documenten voor het MC passeren eerst langs het IWA (intersectorale werkgroep administraties) op 2
september
- Goedkeuringsprocedure afspreken op het IROJ van 16 juni gezien het IROJ niet meer samenkomt tot
22 september
Jan Nijs licht toe dat het plan moet beantwoorden aan drie doelstellingen en ieder voorstel zal hierop getoetst
worden door het MC:
1. Competentieverhoging bij hulpverleners
2. Uitklaren van de positie en mandaat van betrokken partners
3. Afstemmen van de praktijk
Inzake afstemming met justitiële partners is het wachten op een Vlaams kader. Het voorstel hiervoor ligt
momenteel bij het kabinet.
Acties voorgesteld door de werkgroep:
1. vormingstraject: verdiepend vormingstraject gespreid over twee jaar voor alle organisaties van alle
sectoren, met als doelstelling dat hulpverleners in staat zijn transparant te spreken met hun cliënten over hun
verontrusting zonder het vertrouwen van hun cliënten te verliezen.
Hiervoor wordt een pool gemaakt over voorzieningen en sectoren heen van mensen met vormingsexpertise
rond verontrusting.
2. Best-practice-dag: het in kaart brengen van alle goede praktijken die ondertussen op de werkvloer al
werden uitgewerkt. Deze praktijken bekend maken en uitwisselen onder de sectoren tijdens een ‘best
practice’-dag.
3. Oplijsten wat er allemaal gebeurt rond positioneren en afstemmen binnen de jeugdhulpverlening in kader
van verontrusting a.d.h.v. een sjabloon met als onderdelen:
- welk overleg
- wie is betrokken
- frequentie
- doelstelling van het overleg
- resultaat/werkafspraken.
IROJ Limburg 16-06-2015
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Katrien van Loon verduidelijkt namens de werkgroep verontrusting het besluit van deze eerste vergadering nl.
dat we niet vanuit één sector moeten werken, maar samen met alle sectoren. Met z’n allen de schouders
eronder zetten en bekijken hoe we mekaar kunnen versterken?
-

-

Namens jongeren deelt Lis Seys mee dat de cliëntvertegenwoordigers zeker willen samenwerken.
Vanuit het CAW haalt men aan dat deze vraag aanstaande vrijdag voor ligt op hun intern overleg.
Marc Goossens merkt vanuit GGZ op dat inzake inventariseren dit toch bevraagd werd en dat dit
opgezocht kan worden in het rapport (monitoring nieuw decreet IJH)?
Jan Nijs antwoordt dat we dit toch helder moeten krijgen en beter concretiseren.
Vanuit het CLB wordt aangegeven dat ook zij actief bezig zijn met het thema ‘verontrusting’, en dat de
stand van zaken hierrond zal meegenomen worden naar de werkgroep.
Ingrid Waelburgs deelt mee dat ook zij als vertegenwoordiger armoede ook aanwezig zal zijn op de
werkgroep verontrusting op 24 juni.
Vanuit ‘jongeren’ vraagt Erik Vreven op welke manier de cliënt betrokken en geïnformeerd wordt. Hij
stelt voor dit ook op te nemen in het sjabloon.

Besluit:
De reeds voorgestelde acties worden bekrachtigd door het IROJ, alsook het voorstel om het actie-en
bestedingsplan ‘verontrusting’ met alle sectoren uit te werken, wordt gedragen door het IROJ.
Procedure:
- het ontwerp van actie- en bestedingsplan via een schriftelijke procedure in augustus formeel goedgekeurd
worden. Het zal dan hernomen worden tijdens het IROJ van 22 september.
- de verslaggeving van de werkzaamheden tijdens de zomer worden ter info aan alle IROJ leden bezorgd.
IROJ leden leveren input aan:
1. Mensen vanuit sector die vormingsexpertise hebben rond verontrusting (ikv samenstelling van een
‘intersectorale’ pool). Tevens kan hierbij reeds meegegeven wat de eventuele inzet van deze expertise zou
kosten.
2. Goede praktijken vanuit de werkvloer. Graag ook hier indien mogelijk reeds enkele voorbeelden tegen 13
juli.
3. Aanreiken welk overleg er gebeurt rond positionering en afstemming binnen de jeugdhulpverlening ikv
verontrusting (welk overleg, wie is betrokken, frequentie, doel, werkafspraken en hoe wordt cliëntperspectief
ingebracht?)
Aanleveren aan de voorzitter Carla Vanherle en Jan Nijs tegen het overleg van de ad hoc werkgroep
verontrusting van 13 juli. Het actieplan dient klaar te zijn tegen half augustus.

4. TERUGKOPPELING VOORZITTERSOVERLEG MET VOORZITTER MANAGEMENTCOMITE
De voorzitter koppelt terug over het overleg van 5 mei tussen de IROJ Voorzitters en de Voorzitter van het
Manangementcomité Stefaan Van Mulders, tevens in aanwezigheid van Jean Pierre Van Hee.
IROJ Limburg 16-06-2015
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Volgende punten kwamen aan bod:
1. Evaluatie van het eerste werkingsjaar IROJ
2. Plaats van het IROJ in de beleidsstructuur
3. Opdrachten IROJ
4. Ondersteuning van de IROJ
5. Prioriteiten in de regio’s
Het verslag van dit overleg wordt toegevoegd als bijlage bij de notulen van deze vergadering.
Vanuit de nood die benoemd werd een duidelijke communicatielijn vanuit de regio’s naar Vlaanderen en vice
versa ligt het volgende voor op het Managementcomité van 22 juni:
- één vertegenwoordiger van de zes IROJ voorzitters neemt deel aan de Gemengde Stuurgroep en aan
het Managementcomité IJH.
- op het Managementcomité van 14 september wordt een nota voorgelegd met nieuws uit de regio’s.
Jan Nijs vraagt wat de IROJ –leden onder de aandacht willen brengen van het MC?
De voorzitter doet de suggestie of dit niet de Limburgse acties voortvloeiend uit de regionale rapportage
kunnen zijn, alsook de acties die momenteel door de verschillende werkgroepen worden ondernomen?
Vanuit K&G sluit Rudi Gerrits hier bij aan nl. onze acties zijn al een heel goede basis en daar staan we al ver
mee.
Vanuit het VAPH haalt men aan dat er inzake de opmerkingen over de efficiëntie van het A-document al
geluisterd is. Inzake het statuut CPA (contactpersoon-aanmelder) wordt nog meer transparantie van de
verschillende sectoren gevraagd.
Bijv.: Waarom kunnen bepaalde NRTJ modules binnen één sector verschuiven naar RTJ en niet voor de andere
sectoren?
Vanuit BJB stelt men de vraag of in deze nota enkel ‘IROJ regionale aangelegenheden’ vermeld worden?
Kunnen bezorgdheden van voorzieningen opgenomen worden, ook al is dit vrij specifiek?
Jan Nijs antwoordt dat dit kan indien het IROJ beslist om dit te rapporteren.
Besluit:
- Het verslag van het overleg met de voorzitter van het Managementcomité wordt toegevoegd als bijlage bij
dit verslag.
- De voorzitter vraagt de IROJ-leden deze mogelijkheid om het MC te informeren over regionale
ontwikkelingen en bekommernissen zeker te benutten omdat dit ten goede komt van de afstemming tussen
het regionale en het Vlaamse beleidsniveau.

5. SIGNALEN UIT HET WERKVELD
5.1 Denkdag crisis 23 september 2015
De voorzitter deelt mee dat deze denkdag zich zal buigen over de herpositionering van crisis in het breder
kader van dringende hulpvragen.
Jan Nijs pleit voor voldoende deelname vanuit het IROJ. Vanaf 15 augustus zal er een discussietekst op de
website van Jongerenwelzijn gepubliceerd worden met gedurfde stellingen, dus iedereen kan al meewerken.

IROJ Limburg 16-06-2015

pagina 8 van 11

Het CAW legt dit voor op een intern overleg aanstaande vrijdag. Ook GGZ stelt dit voor op hun team
zorgtraject van komende vrijdag.
→ De voorzitter bezorgt de IROJ-leden het pdf-document van de denkdag crisis na de vergadering zodat men
zich voor deze denkdag kan inschrijven.
5.2 Een Hart voor Limburg 2016
De voorzitter deelt mee dat Een Hart voor Limburg in 2016 projecten wil ondersteunen die kansen
bevorderend werken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen (van 0 tot 18 jaar) en daarbij een beroep doen
op de actieve betrokkenheid van de medeomgeving van het kind.
Het Fonds wil zowel kleinere als grotere projecten ondersteunen. Daarom voorziet het een financiële
tussenkomst die kan variëren, maar met een maximum van 7 500 euro per project.
Projecten voor HvL kunnen ingediend worden tot 15 september 2015.
5.3 Vorming casustafels van Steunpunt Jeugdhulp
Jan Nijs brengt opnieuw onder de aandacht dat men voor deze intersectorale vorming casussen kan indienen
en dat men zich vóór 4 september moet inschrijven. Het aantal plaatsen is beperk. Experten vanuit VK, OCJ en
ITP zullen die dag aanwezig zijn.
Lis Seys vraagt vanuit cliëntparticipatie of zij ook hieraan kunnen deelnemen,
Jan Nijs antwoordt dat dit zeker kan en dat zij ook casussen voor deze vorming kunnen aanbrengen.
Meer info op www.vormingjeugdhulp.be
5.4 Uitwisselingsmoment Huizen van het Kind
De voorzitter deelt mee dat het afgelopen jaar de gemeenten Bilzen, Hoeselt, Riemst, Voeren en Tongeren
samen met de provinciale Dienst Opvoedingsondersteuning en Jeugdwelzijn, en partnerorganisaties bouwden
aan een regionaal Huis van het Kind Zuid-Limburg met lokale antennes. Dit deden ze met Europese middelen
voor plattelandsontwikkeling.
Iedereen is uitgenodigd voor een inspirerend provinciaal uitwisselingsmoment op 22 juni . Vanuit de
ervaringen in Zuid-Limburg wil men met elkaar in gesprek gaan en focussen op de drie pijlers van het regionale
Huis van het Kind Zuid-Limburg nl.: samenwerking, gebruikersparticipatie en outreaching.
5.6 Vorming Suïcidepreventie bij jongeren
Op 8, 15 en 20 oktober 2015 vindt de driedaagse vorming ‘suïcidepreventie bij jongeren plaats in het Kasteel
van Bokrijk. De flyer met bijkomende info wordt aan de IROJ leden bezorgd.
5.7 OPZET: Orthopedische Zorg en Training
De voorzitter geeft het woord aan Jo Voets:
Dit project werd 17 jaar geleden opgericht vanuit Jeugdhulpoverleg Genk in samenwerking met het OCMW en
CKG de Stap. De doelgroep zijn mensen in extreme armoede. Momenteel begeleidt men 23 zeer kwetsbare
gezinnen. Er zijn nu vier partners: vzw Pas, de stad Genk, CKG De Stap en het CAW.
Omdat de financiering van dit project zwaar onder druk komt is men op zoek naar bijkomende middelen.
Opzet heeft gekozen voor structurele financiering, dus geen tijdelijke middelen; Er moet duidelijkheid zijn eind
augustus zo niet, dan stopt het hele project.
De IROJ-leden vragen wat de tekorten zijn, wat is de vraag?
Caroline Vanderhallen antwoordt namens Opzet dat het gaat over 1 tot 1,5 FTE (60 tot 70 000 euro). Caroline
legt uit dat de methodiek gehandhaafd blijft, maar dat twee partners zich terug trekken.
IROJ Limburg 16-06-2015
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Eric Berx vraagt of financiering door het Agentschap Jongerenwelzijn uitgesloten is? Is dit voldoende verkend?
Opzet is aanbod contextbegeleiding gecombineerd met aanklampend werken in de context en omgaan met
verontrusting. Marc Goossens stelt voor dat de werkgroep Advies en Planning bestaande projecten evalueert
en nagaat of ze in aanmerking komen voor toekomstig uitbreidingsbeleid.
De voorzitter stelt voor om bij het Agentschap Jongerenwelzijn na te gaan of financiering voor Opzet mogelijk
is? Een signaal kan zeker gegeven worden via de bijdrage aan de nota ‘nieuws uit de regio’.

5.8 - Complexe dossiers en infomoment methodiek Wrap around
Jo Voets legt uit dat er stevige geruchten de ronde doen dat er voor deze jongeren 2 miljoen euro wordt
vrijgemaakt; Een jongere zou dan 7 jaar lang een rugzak van 70 000 euro krijgen. Het VAPH wacht op de
desbetreffende omzendbrief.
Jo Voets deelt eveneens mee dat op 22 september in Bethanië Godsheide een toelichting wordt gegeven over
de methodiek Wraparound door Huub Pijnenburg uit Nederland, tijdens een werkdag voor 70 deelnemers.
Jan Nijs vraagt of dit voor alle sectoren toegankelijk is?
Jo Voets antwoordt dat dit inderdaad voor alle sectoren is en dat het een hele interactieve dag zal zijn.
Inschrijven kan tot 26 juni.
5.9 Dialoogdag LPJ
Namens de werkgroep die de BJB dialoogdag van 12 november voorbereidt vraagt Tom Smits aan alle
sectoren 2 kandidaten af te vaardigen om deel te nemen aan een soort van discussiepanel. Deelnemers aan
het panel krijgen 2 vragen voorgeschoteld:
- Hoe ziet jouw sector de opdracht ‘werken met / in verontrustende situaties’? Wat hebben jullie al
ondernomen om deze opdracht uit te kunnen voeren?
- Hoe kijken jullie naar BJB als sector in het licht van deze opdracht?
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Verslag IROJ 16/06/2015

AFSPRAKENROOSTER
Afspraak

Wie

Tegen

Status

Advies IROJ overmaken aan kandidaat
uitbreiding Crisishulp aan huis

Voorzitter

30 juni 2015

OK
18/6/2015

Advies IROJ inzake bijkomende
vestigingsplaats Ter Engelen overmaken aan
VAPH en initiatiefnemer

Voorzitter

Asap

OK

Input aanleveren voor werkgroep
verontrusting:

Allen

Uiterlijk tegen
de werkgroep
van 13/7

Items aanleveren voor de nota ‘Nieuws uit de
regio’

Allen

september

Namen doorgeven aan Tom Smits voor
discussiepanel op de dialoogdag BJB

Sectoren

-

Opmerking

18/6/2015

Mensen met vormingsexpertise
Goede praktijken
Welk overleg bestaat rond afstemming
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