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3.1. Opvolging beslissing JW Crisishulp aan Huis
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3.5.7. De Wiekslag
3.6. Vraag voor advies: Opzet wordt Setup
Terugkoppeling kerngroep RTJ
Vlaams actieplan IROJ
Toelichting en bespreking gids geestelijke gezondheid kinderen en jongeren door Bert Plessers.
Voorstel data IROJ 2016
Varia

Vooraf: Wijziging samenstelling IROJ:
Vanuit cliëntperspectief jongeren heeft Lis Seys te kennen gegeven dat ze het IROJ niet meer opvolgt
wegens niet meer te combineren met haar professionele bezigheden. Het IROJ bedankt Lis voor haar
aanwezigheid en bijdragen in het IROJ.

1. Goedkeuring vorig verslag
De voorzitter overloopt de afsprakenrooster van het verslag van vorig overleg van 16/06:
- Vzw Daidalos bevestigde de afstemming met het netwerk crisis en het resultaat hiervan werd
in hun aanvraagdossier inzake uitbreiding typemodule crisishulp aan huis toegevoegd.
- Nota ‘nieuws uit de regio’: Jan Nijs deelt mee dat de opgemaakte nota met nieuwsitems
geen nieuwsbrief is geworden omdat deze Vlaamse nota terug ingetrokken werd owv ‘oud
nieuws’.
- Dialoogdag BJB: nogmaals een oproep om twee deelnemers per sector door te geven voor
een discussiepanel tijdens de dialoogdag op 12/11 aan Tom Smits.
De voorzitter deelt mee dat de IROJ als volgt vertegenwoordigd zijn in het Managementcomité
(MC)en in de Gemengde Stuurgroep (GS):
- MC: effectief lid Carla Vanherle, plaatsvervangend lid: Pascal Van Parys (voorzitter IROJ
West-Vlaanderen)
- GS: effectief lid Mathieu Voets (voorzitter IROJ Brussel), plaatsvervangend lid Tom Herbots
(voorzitter IROJ Vlaams-Brabant)
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Toelichting actieplan verontrusting door Marina Punie, voorzitter
ad hoc werkgroep verontrusting
Vooraleer het woord te geven aan Marina Punie, deelt de voorzitter mee dat de vorming ‘casustafels
in het jeugdhulplandschap’ dat plaats zou vinden op 2/10 geannuleerd werd omdat voor deze
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vorming onvoldoende inschrijvingen waren. Ook was het zo dat binnen de tijdspanne van 1 week
twee gelijkaardige intersectorale initiatieven plaatsvinden. Daarom worden de initiatieven
casustafels in het jeugdhulplandschap en de impulsdag 'netwerken met PIT' (VAPH) gebundeld tot
één initiatief “samenwerken in de jeugdhulpverlening”, dat plaatsvindt op 24/09 in Beringen.
Sommige IROJ-leden uiten hun ongenoegen omdat men door deze ‘vervroeging’ niet kan deelnemen
en/of zich als moderator onvoldoende kan voorbereiden. Blijkbaar is ook niet iedereen die zich
ingeschreven had hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld.
Dit signaal wordt doorgeven aan het Steunpunt Jeugdhulp.
Marina Punie (CAW), voorzitter van de ad hoc werkgroep verontrusting licht het actieplan
verontrusting, dat inmiddels goedgekeurd is door het MC, toe met de daaruit gekomen vier
Limburgse acties:
- Actie 1 ‘Kick off actieplan’: kaderen van het actieplan en kennisdeling, vindt plaats op 28/01
- Actie 2 ‘Intersectoraal vormingstraject’: communicatie bij verontrusting
- Actie 3 ‘Inventarisatie van afstemmingspraktijken in kader van verontrusting’
- Actie 4 ‘Omgaan met informatiedeling’
In verband met actie 4 ‘omgaan met informatiedeling’ deelt Marina mee dat men hiervoor wacht op
een Vlaams kader.
Eric Berx vermeldt hierbij dat dit kader met aangepaste regelgeving ten vroegste verwacht mag
worden in april 2016, verwijzend naar de informatie in de resolutie en dat dit nog moet gestemd
worden door het Vlaams parlement. De vraag is dus wat we ondertussen zullen doen ivm actie 4.
Suggestie is om het luik ‘Handel ik goed?’ uit te werken in z’n ethische dimensie gezien dit los staat
van de al dan niet gewijzigde regelgeving.
Eric Berx meldt eveneens dat de samenwerkingsfiches opgesteld door het PICOV inzake
verontrusting zeer goed zijn: http://www.picov.be/nieuwsbrief.php
Jan Nijs herinnert de IROJ-leden aan de opdrachten gegeven door de ad hoc werkgroep verontrusting
tijdens het vorige overleg m.n. data voor het aanleveren van input voor de werkgroep. De ad hoc
werkgroep verontrusting komt opnieuw samen op 28/9.
Besluit:
De voorzitter doet een warme oproep om input aan te leveren, zoals eerder in de zomer gevraagd
werd:
1. Mensen vanuit een sector die vormingsexpertise hebben rond verontrusting, in kader van
samenstelling van een ‘intersectorale pool’, ook meegeven wat de inzet van deze expertise
eventueel zou kosten.
2. Goede praktijken vanuit de werkvloer.
3. Aanreiken welk overleg er gebeurt rond positionering en afstemming binnen de
jeugdhulpverlening in kader van verontrusting.
De aangepaste timing voor het aanleveren van de input met precieze vraagstelling en de wijze
waarop deze input dient aangeleverd te worden, is terug te vinden in de verslaggeving van de
werkgroep, als bijlage opgenomen.
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3. Werkgroep Advies en Planning
3.1 Opvolging beslissing JW Crisishulp aan huis
De voorzitter deelt mee dat de aanvraag van vzw Daidalos, op advies van IROJ Limburg, goedgekeurd
is door het Agentschap Jongerenwelzijn.
3.2 Opvolging standpunt MC 22/06 n.a.v. schrijven IROJ Limburg
De voorzitter leest voor uit het verslag van het MC van 22/06:
‘Het MC neemt kennis van de brief van het IROJ Limburg. Het MC beslist om vanuit een evenwichtig
samengestelde groep – met participatie van de regio’s – één centraal kader aan te reiken waarmee
de verschillende provincies aan de slag kunnen gaan. Het MC vraagt aan het departement WVG om
dit op te nemen.’
Het IROJ Limburg signaleert dat zij een werkgroep planning en advies opstarten. Ook in andere
provincies wordt een soortgelijk initiatief genomen. In dat verband signaleert het Managementcomité
de nood aan een afgestemde aanpak. Die kan er niet komen als regio’s los van elkaar aan de slag
gaan. Er moet ruimte zijn voor een regio-specifieke aanpak, maar binnen een Vlaams kader.”
Het IROJ blijft zich, op voorstel van de Werkgroep Advies en Planning, in ieder geval verder
engageren voor de adviestaak in haar opdracht; het planningsaspect wordt voorlopig on hold gezet
tot duidelijk wordt:
1. Wat de timing is om tot een Vlaams kader te komen: welke stappen worden hier wanneer
voor gezet?
2. Wat hierbij concreet van de regio’s wordt verwacht?
De voorzitter deelt mee dat op 2/10 een overleg plaatsvindt tussen alle IROJ-voorzitters en het
departement WVG en hoopt dan antwoorden op deze vragen te krijgen.
Besluit: bovenstaande vraagstelling wordt meegenomen naar het overleg van 2/10.
3.3 Oproep intersectorale zorgnetwerken inzake complexe dossiers: adviesrol IROJ
Tijdens de zomer is de oproep gelanceerd voor het uitbouwen van intersectorale zorgnetwerken
voor jongeren met complexe problematieken.
Het is de bedoeling om duurzame trajecten (gedurende 7 jaar) voor deze jongeren te subsidiëren
door vaste partnerschappen tussen actoren uit de gehandicaptensector, de bijzondere jeugdzorg en
de gespecialiseerde GGZ, geënt op een gedeelde visie en samenwerkingsafspraken met de
gerechtelijke jeugdhulp.
In de oproep is er sprake van 3 samenwerkingsverbanden, nl. één voor Antwerpen, één voor Oost-en
West-Vlaanderen en één voor Vlaams-Brabant/Brussel en Limburg samen.
In de aanvraagprocedure is geen adviesrol voor het IROJ weggelegd; de Werkgroep Advies en
Planning stelt de vraag waarom een dergelijk intersectoraal project bij uitstek, met een groot budget,
niet door het intersectoraal forum van de regio geadviseerd dienen te worden? Bij telefonische
navraag hierover bij Jongerenwelzijn wordt gesteld dat dit beslist werd omdat het regio-
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overschrijdend is. Toch is hier op te merken dat voor de uitbreiding voor uitstroom uit de
Gemeenschapsinstellingen wel een IROJ advies gevraagd wordt, en dit toch ook over provincieoverschrijdende trajecten kan gaan?
De Werkgroep Advies en Planning stelt voor dat het IROJ hierover een signaal geeft aan het
Agentschap Jongerenwelzijn.
De voorzitter deelt ook mee op de taskforce GGZ-IJH is afgesproken dat de timing ivm Intersectorale
netwerken wordt uitgesteld.
Namens het VAPH deelt Jo Voets mee dat het samenwerkingsverband Link in Vlaams-Brabant en het
Jongerencentrum Cidar initiatief nemen om partners samen te brengen met het oog op het
uitwerken van een aanvraag. Hierbij geeft Cidar aan dat het belangrijk is dat dit zou gebeuren vanuit
het expliciteren van een gedeelde wijze van kijken naar deze jongeren. Johan Tuerlinckx vraagt of
het de bedoeling is om te komen tot één gedeeld project/netwerk voor beide regio’s?
Eric Berx merkt op dat de IROJ’s ten minste geïnformeerd kunnen worden over wat er vanuit de drie
regio’s zal ingediend worden.
Johan Tuerlinckx merkt op dat er in Limburg al zo’n gedeelde visie bestaat nl. de
engagementsverklaring van het afgelopen project ‘Intersectorale samenwerking rond complexe
dossiers’.
Namens het CLB geeft Christine Tielemans aan dat men de IROJ’s ‘au serieus’ moet nemen, de IROJ
moeten hun rol en positie kunnen innemen in het landschap.
Besluit:
- Het IROJ pleit ervoor om tot 1 gedeelde aanvraag te komen voor de 3 regio’s samen.
- Het IROJ Limburg wenst door mogelijke initiatiefnemers geïnformeerd te worden alvorens
een voorstel wordt ingediend bij het Agentschap Jongerenwelzijn.
- De voorzitter zal het Agentschap Jongerenwelzijn laten weten dat het IROJ Limburg het
wenselijk vindt om de IROJ wel een adviesrol toe te kennen bij deze oproep.
3.4 Cijfers RTH-prestaties binnen VAPH
De voorzitter legt uit dat door de cel zorgregie van het VAPH aan het IROJ een overzichtstabel werd
bezorgd inzake de registraties RTJ voor de eerste jaarhelft van 2015.
Voor de thuisbegeleidingsdiensten zijn er nog geen cijfergegevens ter beschikking.
Bijgevoegd overzicht omvat zowel de RTH prestaties voor volwassenen als voor minderjarigen,
waarbij de bevoegdheid respectievelijk ligt bij het ROG en bij het IROJ.
Uit de tabel blijkt volgende:
(voorzieningen schuin lettertype: in de praktijk enkel aanbod naar volwassenen)
Groen: zitten voor op schema met meer dan 60% RTJ prestaties:
- OC Sint-Ferdinand, KIDS, Tevona, De Meander, De Wroeter, DAB mentaal, DAB motorisch,
LSA en Intesa
Geel: zit op schema met 52,58% RTH prestaties:
- BC Sint- Elizabeth
Oranje: zitten onder schema met prestaties tussen 26,68% en 49,58%
- Home Monsheide, Open Thuis Limburg, Dienstencentrum Ter Engelen, ADOIcarus Hasselt
Rood: zitten zwaar onder het schema met prestaties tussen 2% en 13.59%
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-

Berkenhof, Bethanië, Wiric, Nederheem.

Vanuit de Werkgroep Advies en Planning wordt voorgesteld om deze ‘stand van zaken’ over te
maken aan het platform voorzieningen minderjarigen met de vraag welke oplossingen men ziet voor
de voorzieningen die niet goed scoren? Dit vanuit de bezorgdheid rond het optimaal benutten van de
schaarse middelen.
Jo Voets merkt namens het VAPH op dat de niet gebruikte middelen in Limburg blijven en dat de
traditie binnen de VAPH voorzieningen is dit onderling op te lossen.
Jo Voets en Isabelle Saint-Georges benadrukken dat dit overzicht geen ‘zuivere info is’. Welke cijfers
liggen hier voor?:
- Vermenging van -18 en +18 jarigen
- Getrokken op één dag
- Bevat geen cijfers van de thuisbegeleidingsdiensten
Dit zijn vaststellingen/ vragen die vanuit het IROJ aan het VAPH doorgegeven moeten worden.
De voorzitter legt uit dat de Werkgroep Advies en Planning (WAP) de bedenking maakte of dit
doorgetrokken moet worden naar de andere sectoren inzake RTJ, met name of het IROJ voor alle
sectoren zicht kan krijgen op de bezettingscijfers binnen RTJ-hulp?
Uit de bespreking blijkt dat het onvoldoende duidelijk is wat dergelijke cijfers voor het IROJ kunnen
betekenen, gesteld dat zo’n regionaal cijferoverzicht voor alle andere RTJ-aanbod zou kunnen
worden opgemaakt. ‘Wat is de finaliteit?, Wat willen we doen met deze kennis? ’Hoe wil iedere
sector gestalte geven aan planning en advies? Dat is iets anders dan doorsnee bezettingen
doorgeven. Aan de Werkgroep Advies en Planning wordt gevraagd hiervoor een voorstel naar het
IROJ op te maken.
Besluit:
- De tabel en vraagstelling over wordt overgemaakt aan het platform voor voorzieningen en
het antwoord wordt teruggekoppeld aan het IROJ.
- De globale bedenkingen/opmerkingen van het IROJ Limburg worden schriftelijk
teruggekoppeld aan de administratie van het VAPH.
- De Werkgroep Advies en Planning werkt een meer concrete vraagstelling / voorstel uit inzake
de monitoring van de RTJ capaciteit binnen alle RTJ-sectoren.
3.5 Adviesopdracht: Mobiel aanbod uitstroom uit de Gemeenschapsinstellingen
De rondzendbrief van 20 mei 2015 betreft de versterking van het mobiele aanbod gericht op de
uitstroom uit de Gemeenschapsinstellingen. De huidige capaciteit wordt versterkt met 30 modules
kortdurende intensieve contextbegeleiding in de niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening,
waarvan 4 voor jongens voor de regio Limburg, en 5 voor meisjes voor het werkgebied AntwerpenLimburg-Vlaams-Brabant en Brussel.
Op basis van de overzichtsnota situeert Jan Nijs dat er 7 aanvragen zijn, waarvan 3 uit Limburg. Er
werden door de Werkgroep Advies en Planning per dossier aandachtpunten geformuleerd, zodat de
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kandidaten hun aanvraag eventueel nog kunnen aanpassen. Naast deze aandachtspunten, werd er
ook nog een algemeen advies voor alle aanvragers opgenomen:
-

Het IROJ zal deze uitbreiding monitoren
Het IROJ wenst voldoende aanbod aanwezig in de regio Limburg voor Limburgse jongeren,
zeker wat meisjes betreft
Het IROJ betwijfelt of de toewijzing van 5 modules aan één organisatie die dan interregionaal
moet werken, kostenefficiënt (kosten-baten-verantwoord) is.

De vergadering volgt de voorbereiding van de Werkgroep Advies en Planning.
Besluit
Het IROJ Limburg is akkoord met de aandachtpunten geformuleerd door de Werkgroep Advies en
Planning. Het IROJ stelt voor om de individuele aandachtspunten apart te bezorgen aan de
kandidaten, aangevuld met het algemeen advies.
3.6 Vraag voor advies: Opzet wordt Setup
Caroline Vanderhallen situeert de bijhorende nota rond de kernelementen van de nieuwe werking
van Setup, voorheen Opzet, een initiatief in het Genkse voor zeer kwetsbare gezinnen met een
ernstig risico op achterstelling op uiteenlopende levensdomeinen. Hierbij wordt ook ingegaan op de
positionering ten aanzien van reguliere thuisbegeleiding.
Aan het IROJ wordt volgende vraag gesteld:
“Is men bereid onze vraag naar de administraties K&G, GGZ, AWW, VAPH en BJB te ondersteunen om
een intersectorale module te subsidiëren volgens de bijgevoegde omschrijving”? Kan dit door IROJ
Limburg op tafel gelegd worden van het Managementcomité, vergezeld van een positief advies?”
Vanuit cliëntperspectief stelt men de vraag wat gebeurt er als het project niet wordt goedgekeurd?
Blijven die kwetsbare gezinnen dan in de kou staan? De nota wordt immers voorgesteld als een ja /
of neen scenario? Als er geen nieuwe budget komt, wordt het project dan stopgezet?
Vanuit het CKG merkt Rudi Gerrits op dat er zo kort als mogelijk en zo lang als nodig begeleid moet
worden (aanklampend),maar drie jaar is wel lang?
Jo Voets geeft toe dat er met de jaren chronociteit in Opzet geslopen is. Er werd te lang gewacht om
tijdig door te geven. Maar ondertussen is er een heel andere omgeving ontstaan dan 24 jaar geleden:
er is de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp waarmee momenteel intensief wordt samengewerkt. Jo
benadrukt dat de populatie niet gekend is, enkel door het OCMW. Het zijn gezinnen die het hardst
lijden maar niet gezien worden. Twaalf gezinnen worden drie jaar begeleid, vanaf het moment dat
OPZET niet meer nodig is worden de dossiers doorgegeven aan de sectoren.
Rudi Gerrits deelt mee dat dit ook binnen K&G besproken werd en verduidelijkt standpunt vanuit
K&G, met name dat het altijd zeer welkom wanneer er versterking komt want we zitten allemaal met
een teveel aan vragen en te weinig aan mogelijks aanbod. K&G geeft aldus een positief advies.
Toch hebben we volgende bezorgdheden:
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1. We gaan ervan uit dat we een nieuwe doelgroep aanspreken, een groep jonge ouders die
momenteel niet bereikt wordt door het regulier aanbod. Anders hadden we natuurlijk liever
dat het bestaand professioneel aanbod zou versterkt worden.
2. We spreken hier niet van een multidisciplinair team. Wie zorgt voor supervisie en intervisie?
3. Kwaliteitsbewaking.
4. Opvolging en monitoring ikv FID moeten opgenomen worden door het IROJ.
Besluit:
Het IROJ geeft een positief advies op het voorstel van Setup inzake een nieuwe intersectorale
typemodule, waarbij het aandachtspunt rond kwaliteitsbewaking wordt meegenomen.
Het voorstel zal vanuit het IROJ voorgelegd worden aan het Managementcomité.

4. Terugkoppeling Kerngroep RTJ
De voorzitter van de Kerngroep RTJ, Caroline Vanderhallen deelt mee dat het ontwerp typemodule
Brede Instap afgeklopt werd op het MC van 14/09.
De Kerngroep RTJ heeft ondertussen gezocht naar een manier waarop RTJ in Limburg gepresenteerd
kan worden. Hiervoor werkt men momenteel aan een ‘GPS-RTJ’ die dan geënt wordt op de Sociale
Kaart.
Wat de inhoud van de netwerkdag betreft, hier zal o.a. de GPS-RTJ voorgesteld worden en aandacht
besteed worden aan de extra bijgekomen RTJ modules.

5. Vlaams actieplan IROJ
Het MC van 30 november verwacht uit de regio’s een nieuwe bundeling van Vlaamse en regionale
acties, samengebracht in een actieplan voor 2016. De acties worden uitgeschreven in fiches.
Voor Limburg betekent dit dat we volgende actiefiches samenbrengen en indienen:
Vlaams
- Actiefiche Verontrusting met 4 infofiches (werd reeds goedgekeurd door het MC van
september)
- Actiefiche Brede Instap
Op 14 september keurde het MC naast de typemodule Brede Instap ook een Actiefiche Brede Instap
goed. Jan Nijs legt uit dat typemodule Brede Instap een nieuw profiel geeft voor het aanbod brede
instap. Alle IROJ krijgen het mandaat om de profilering en positionering van de brede instap in hun
regio aan te sturen door:
1. Het profiel van de brede instap te verduidelijken in de regio
2. Regionale afspraken te maken over het realiseren van hulpcontinuïteit
3. De brede instap bekend te maken bij cliënten en partners op het terrein
Vanuit het CLB geeft men aan dat communicatie hierrond zeer belangrijk is en stelt voor dit te
combineren met de GPS-RTJ.
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Namens de GV deelt Eric Berx mee dat er tijdens een overleg met gerecht en GV de bezorgdheid voor
de perceptie brede instap naar boven kwam. Brede instap is momenteel een ‘containerbegrip’ en hij
ziet dit dan ook als een opdracht voor de Kerngroep RTJ.
Regionaal
Naast Vlaamse actiefiches bevat het actieplan ook ruimte voor de opname en bekendmaking aan het
Vlaamse niveau van de eigen regionale acties. Dit gebeurt door iedere regionale actie te beschrijven
in een regionale actiefiche. Alle regio’s gebruiken hiervoor hetzelfde sjabloon.
Op het IROJ van 27 oktober 2015 zullen naast de ingevulde fiche Brede Instap dus ook de regionale
actiefiches die dit voorjaar uit de rapportage naar voor gekomen zijn ter goedkeuring geagendeerd
worden.
Besluit:
Het IROJ geeft de Kerngroep RTJ het mandaat om het invullen van de actiefiche Brede Instap voor te
bereiden, hiervoor stemmen Jan Nijs en Caroline Vanderhallen met elkaar af.
Voor de regionale acties werden trekkers aangesteld, en dient de actiefiche volgens het sjabloon dat
meegestuurd wordt bij het verslag gebruikt te worden, met oog op het IROJ van 27/10.

6. Toelichting en bespreking gids geestelijke gezondheid kinderen
en jongeren door Bert Plessers
Bert Plessers geeft op basis van onderstaande structuur toelichting bij de gids geestelijke gezondheid
voor kinderen en jongeren en de structuren die hierrond opgezet worden. De ppt wordt als bijlage
toegevoegd.
1.
2.
3.
4.
5.

Inleiding
Missie en visie
Nationaal plan 2015 – 2020 opgesteld door redactiecomité
Netwerken en programma’s (www.psy0-18.be)
Implementatie: template in verschillende fases

Een federale taskforce en een Vlaamse taskforce volgen de uitrol van het nieuwe GGZ beleid voor
kinderen en jongeren op. De Vlaamse taskforce is specifiek gericht op de afstemming GGZ-IJH.
De netwerkcoördinatie voor Limburg wordt opgenomen door Veerle Umans (voltijds) en Evi Marquet
(halftijds).
Het Limburgse netwerkcomité bestaat uit alle GGZ-voorzieningen. Het netwerkcomité heeft het IROJ
naar vertegenwoordiging in dit comité gevraagd.
De template ‘netwerk’ (wijze waarop het GGZ-netwerk in Limburg zal worden georganiseerd) werd
op 18/09 ingediend bij de federale overheid en goedgekeurd. Een template is te vergelijken met een
actiefiche.
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De template ‘crisiszorg’ werd nog niet ingediend. Op 20 oktober is er een regionale denkdag waar
partners uit het crisisnetwerk IJH en GGZ-partners zullen nadenken over de wijze waarop de
opdracht om te komen tot GGZ-crisishulp het best kan worden uitgewerkt in Limburg.
Er zijn in de toekomst nog andere templates te verwachten.
Het IROJ geeft het mandaat van haar voorzitter om te zetelen in het Netwerkcomité Kinderen en
Jongeren.

7. Voorstel data IROJ 2016
Lag voor tijdens de vergadering:
Donderdags van 13.30u – 16.30u: 4/2, 17/3, 28/4, 26/5, 23/6, 22/9, 10/11, 15/12.
Omwille van enkele reacties van de leden wordt een alternatief voorstel voorgelegd (afwisselend op
dinsdag en donderdag).
Dinsdag 2/2
Donderdag 17/3
Dinsdag 26 april
Donderdag 26 mei
Dinsdag 21 juni
Donderdag 22 september
Dinsdag 8 november (!! Uitzonderlijk in de voormiddag wegens IRPC in de namiddag)
Donderdag 15 december
Data worden op 27 oktober definitief vastgelegd.

8. Varia
8.1 Vorming EKC voor professionals
Jan Nijs situeert deze vorming verwijzend naar de folder die hierover ook reeds verspreid werd
aan de IROJ leden.
8.2 Conceptnota ‘Samen tegen schooluitval’
Christine Tielemans vraagt aandacht voor deze nota rond een betere aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt en het remediëren van vroegtijdige schooluitval, waarbij in de concepttekst ook een
coördinerende rol voor het IROJ is weggelegd. Deze tekst is niet definitief. Momenteel worden
stakeholders bevraagd door het Departement Onderwijs en Vorming, waaraan ook Limburgse
organisaties hebben deelgenomen.
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De ontwikkelingen op Vlaams niveau worden verder opgevolgd en dit thema zal geagendeerd
worden op een van de volgende IROJ-vergaderingen zodra duidelijk is welke rol de IROJ zullen
toebedeeld krijgen.
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AFSPRAKENROOSTER
Afspraak

Wie

Tegen

Aanleveren input voor de verscheidene acties ikv
Actieplan verontrusting

Allen

16 oktober 2015

Opvolging stand van zaken intersectorale
programmatietool

Voorzitter en
Jan Nijs

2 oktober 2015
overleg met
Vlaanderen

Schrijven aan JW inzake adviesrol IROJ ikv oproep
intersectorale zorgnetwerken

Voorzitter

asap

Tabel VAPH en vraagstelling vanuit IROJ overmaken
aan platform van voorzieningen

Voorzitter

asap

Globale bedenkingen bij cijfers VAPH vanuit IROJ
overmaken aan administratie VAPH

Voorzitter

asap

Voorstel opmaken hoe RTJ monitoren in andere
sectoren

Werkgroep
Advies en
Planning

Najaar 2015

Advies IROJ overmaken aan dossierindieners ikv
mobiel aanbod uitstroom GI

Voorzitter

28/9/2015

Actieplan Brede Instap

Kerngroep
RTJ

Status

Ok
24/09

Caroline Vanderhallen
en Jan Nijs stemmen
hierover verder af

Opmerking

Pagina 13 van 13

