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Agenda
Agendapunten ter beslissing:
1. Goedkeuring verslag 27 oktober 2015
2. Rol IROJ in het kader van de conceptnota Samen tegen schooluitval
3. Procedure adviesvorming inzake intersectorale zorgnetwerken
4. Voorbereiding overlegtafel Jeugdhulp – sector vluchtelingen
Informerende agendapunten:
5. Stand van zaken Limburgs Actieplan Verontrusting

5.1 Kick-off
5.2 Vormingstraject
5.3 Inventaris
5.4 Studiedag
6. Varia
6.1 Bekendmakingscampagne Cliëntoverleg en Bemiddeling
6.2 Cijfers LCO 2014
6.3 Brief vanuit de Stuurgroep ROG Limburg continuïteit van ondersteuning van minderjarigen
naar volwassenen

Vooraf
- Wijziging samenstelling IROJ:
Johan Neijens (CAW) wisselt met Johan Huygen en wordt hierdoor effectief i.p.v.
plaatsvervangend lid van het IROJ.
- Geldig vergaderen en besluitvorming
Het huishoudelijk reglement bepaalt dat voor een geldige vergadering 2/3 van de leden
aanwezig dient te zijn. Met de 18 aanwezigen vandaag halen we dit nipt. De voorzitter stelt
voor met het IROJ Comité de samenstelling nog eens nader te bespreken, aangezien we
vaststellen dat er gecoöpteerde leden nog nooit aanwezig geweest zijn. Een terugkoppeling
hierover volgt in een volgend IROJ.

1. Goedkeuring verslag 27 oktober 2015
Jan Nijs wijst op ‘reflectie werking IROJ’ in de afsprakenrooster en stelt voor om dit door het IROJcomité in te leiden in februari en in maart grondig te bespreken. Op deze manier is er voldoende tijd
om hierover terug te koppelen bij de achterban.
Daarnaast worden volgende aanpassingen gevraagd voor het verslag:
- Pag. 5, de volgende zin te schrappen: ‘Enkel de Vlaamse actiefiche verontrusting’ wordt in
het actieplan Limburg en in de andere regio’s opgenomen’.
- Pag. 6: 10 + 18 december: regionaal overleg G.V.
- Pag. 7, cijfergegevens toegangspoort: toevoegen dat een terugkoppeling naar het IROJ zal
plaatsvinden.
Besluit: Het verslag wordt behoudens bovenvermelde aanpassingen goedgekeurd.

2. Rol IROJ in kader van de conceptnota “Samen tegen schooluitval”
De opdrachten voor de IROJ beschreven in de conceptnota “Samen tegen schooluitval” werd
toegelicht door Jan Nijs. De vergadering werd gevraagd zich voor te bereiden op deze bespreking aan
de hand van volgende richtvragen:
- Ziet het IROJ de voorgestelde coördinerende, initiërende rol zitten?
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Welk zijn de opportuniteiten om deze rol op te nemen?
Vanuit welk netwerk kan dit worden opgenomen: bv. het bestaande netwerk Leerrecht, mits
uitbreiding naar andere partners (onderwijs, VDAB, Werkwinkel…)? Of moet er hiervoor een
nieuw netwerk/werkgroep worden opgericht om dit verder uit te werken?
Moet het IROJ zelf uitgebreid worden met nieuwe partners uit bovenvermelde sectoren? (Er
moet in elk geval een band met het IROJ zijn).
Welke doelgroep is prioritair voor het IROJ?
Wat zijn de randvoorwaarden om deze rol op te nemen?

De feedback op de nota wordt ondergebracht op drie niveaus:
Inhoudelijk:
- de essentie blijft ‘jongeren tot leren brengen’, dat staat los van ieder systeem waarbinnen dit
vorm krijgt
- het onderwijssysteem zelf moet ook in vraag worden gesteld, niet enkel de vaststelling dat er
‘schooluitval’ is
- de jongere en de ouders/opvoedingsverantwoordelijken moeten vanaf het begin betrokken
worden in het casusoverleg
- de doelgroep zijn vooral jongeren (maar ook kinderen)@risk; maar ook spijbelaars en
vroegtijdige schoolverlaters behoren tot deze doelgroep; de doelgroepen raken dus aan elkaar
- de conceptnota kan een ‘hefboom’ betekenen voor de werking van het netwerk leerrecht in
Limburg; er dient minder vrijblijvend gewerkt te worden
Organisatorisch:
- het netwerk leerrecht voert deze opdracht uit met de meest aangewezen partners; hiervoor zal
in het netwerk leerrecht een uitbreiding van de samenstelling dienen te gebeuren, en niet in het
IROJ
- het IROJ geeft impulsen aan het netwerk leerrecht; er is nood aan een kortere lijn tussen beide
- van zodra er meer duidelijkheid is over de definitieve tekst van de nota schooluitval, zal een
vertegenwoordiging vanuit het IROJ het overleg met het netwerk en ankerfiguren uit het
(buitengewoon) onderwijs aangaan om tot een regionaal plan te komen dat structurele
maatregelen bevat.
- het netwerk leerrecht zal over z’n werkzaamheden regelmatig terugkoppelen naar het IROJ
- het IROJ neemt een faciliterende rol op tav het netwerk leerrecht
Randvoorwaarden:
- onderwijspartners moeten in het netwerk betrokken zijn; verbinding met het (reguliere)
onderwijs is noodzakelijk
- er dienen ook regionaal structurele maatregelen genomen worden, met
resultaatsverbintenissen voor alle partners
- het wederzijds engagement van onderwijs en welzijn binnen de regio moet verzekerd zijn
- aandacht voor de lerarenopleiding
Verdere afspraken:
- het bestaande netwerk leerrecht geeft een toelichting aan het IROJ over haar werking.
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het IROJ engageert zich om actief bij te dragen aan een regionaal actieplan leerrecht eens het
definitieve beleidskader er is en zal zichzelf hierbij ook doelen opleggen

3. Procedure adviesvorming inzake intersectorale zorgnetwerken
De voorzitter kadert de ontwikkelingen in dit dossier:
Kader:
- Tijdens de zomer is de oproep gelanceerd voor het versterken van het intersectoraal
zorgnetwerk voor jongeren met complexe problematieken, vanuit de nood aan
samenwerkingsafspraken voor minderjarigen en jongvolwassenen met een handicap en een
complexe zorgvraag.
- Het is de bedoeling om duurzame trajecten (gedurende 7 jaar) voor deze jongeren te
subsidiëren binnen 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 in Antwerpen, één in
Brugge en Gent en één in Vlaams-Brabant/Brussel en Limburg.
Timing:
De dossiers dienen uiterlijk op 4/12 ingediend te zijn bij Jongerenwelzijn. In de week van
7/12 worden per regio de ingediende dossiers bezorgd aan de respectievelijke IROJ. Van de
IROJ wordt tegen uiterlijk 11/1/2016 het advies en/of aandachtspunten bij de verdere uitrol
van deze intersectorale zorgprogramma’s te bezorgen aan het Agentschap Jongerenwelzijn.
Voorstel werkwijze:
- Op dinsdag 15 december 2015 gaat een gezamenlijke bijeenkomst van leden van de
werkgroepen advisering van VBR/ BRU en Limburg door .
- Voor Vlaams-Brabant/Brussel zijn volgende personen vertegenwoordigd: Tom Herbots
(voorzitter IROJ Vlaams-Brabant), Mathieu Voets (voorzitter IROJ Brussel), Marian
Haspenslagh (Vlaamse Gemeenschap en Greet Bonner (VAPH)
Voor Limburg zullen Jan Nijs, Carla Vanherle, Marina Vandermeulen (CLB) en onder
voorbehoud Marc Goossens (CGG) aanwezig zijn.
Jan Nijs licht toe dat er voor deze advisering door de werkgroep advisering VBR/BRU volgende
criteria naar voor geschoven:
o Engagement van partners uit de drie verschillende regio’s (BRU, VBR en Limburg);
o Toegankelijkheid van het hulpprogramma in de drie regio’s;
o Een ruim engagement en solidariteit van een grote groep voorzieningen;
o Op cliëntniveau zoveel mogelijk gebruik maken van reeds bestaand aanbod, bijvoorbeeld
bemiddeling;
o Cliënttoets: hoe wordt er gegarandeerd dat de cliënt van begin tot einde mee aan tafel
zit.
Zij opteren er niet voor om de criteria die AJ vooropstelde af te toetsen, en wensen dit aan
het AJ over te laten.
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Onze werkgroep heeft niet voor bijkomende criteria gekozen maar zal zich dus richten naar de
criteria van Jongerenwelzijn.
De vergadering wordt gevraagd naar:
- Het akkoord met deze manier van werken
- Het akkoord met de criteria vanuit Vlaams-Brabant/Brussel? Andere nog toevoegen?
- Dienen de criteria uit de omzendbrief meegenomen te worden in de advisering van de IROJ?
- Krijgt de WAP het mandaat hiervoor van het IROJ?
Besluit:
- Het IROJ is akkoord met de werkwijze om samen met Vlaams-Brabant en Brussel een
gemeenschappelijk advies te formuleren, en geeft het mandaat aan de afvaardiging van de
WAP hiervoor.
- Aangezien bij voorgaande adviseringsvragen steeds de criteria uit de omzendbrief mee in
rekening werden genomen, stelt het IROJ Limburg dit voor deze vraag ook te doen.
- Er worden geen bijkomende criteria benoemd, en IROJ Limburg kan zich vinden in de extra
criteria die door de werkgroep advisering Vlaams-Brabant/Brussel naar voor worden
geschoven.
- Het gezamenlijk advies wordt nadien ter informatie aan de IROJ leden overgemaakt door de
voorzitter.

4. Voorbereiding overlegtafel Jeugdhulp – sector vluchtelingen
De voorzitter overloopt de cijfergegevens naar opvangcapaciteit en profiel van asielzoekers in
Limburg die aangereikt zijn door het Agentschap Integratie en Inburgering. De cijfers werden ter
vergadering uitgedeeld en worden meegestuurd als bijlage aan dit verslag.
Tijdens het vorig IROJ werd de vraag vanuit OC Valkenhof op tafel gelegd voor een overleg met de
sector jeugdhulp. Er werd bekeken of dit initiatief gezamenlijk kon georganiseerd worden voor alle
centra die niet begeleide minderjarigen opvangen.
De vraag vanuit Valkenhof blijft erg dringend, en Johan Tuerlinxck engageert zich om hiervoor nu
toch reeds concrete afspraken te maken met OC Valkenhof.
Vanuit de Provincie wordt een initiatief verwacht inzake een rondetafel met betrekking tot
verschillende thema’s: huisvesting, jeugdhulp, lokale besturen, veiligheid en onderwijs.
De voorzitter vraagt wie zich kan engageren om deel te nemen aan deze ronde tafel?
- Cliëntperspectief: Musti Onlen, spreekt ook Arabisch en is reeds betrokken in het LPV
(Limburgs Platform Vluchtelingen).
- BJB: Guy Loubele (OOOCKompas), Ines Beys (De Oever)
- CAW: Guy Vanderstraeten
- CGG: Caroline Vanderhallen
- Pleegzorg: An Vandersanden en Ilona Zawadka
- K&G: Claudia Di Vaio
- ITP: Johan Tuerlinckx
- OSD: Eric Berx
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Besluit:
- Zoveel mogelijk aansluiten op het bestaande: K&G met CLB werken momenteel al samen
voor de vaccinaties in Valkenhof
- Gezien de dringende vraag vanuit Valkenhof stelt elke sector zich bereid hierop in te gaan.
Johan Tuerlinckx prikt een datum en wie kan meegaan naar Valkenhof schrijft zich in.
→ Inmiddels is de afspraak reeds belegd, en zal het overleg doorgaan in het Vlaams
Administratief Centrum op vrijdag 8 januari om 10u (tot uiterlijk 12u).

-

Inzake de concretisering van de ronde tafel vanuit de Provincie zal het IROJ verder op de
hoogte gehouden worden via haar voorzitter.

5. Stand van zaken Limburgs actieplan Verontrusting
5.1 Kick-off
Jan Nijs legt uit dat de startdag plaatsvindt op 28/01/2016 vanaf 14 uur en meldt dat uitnodiging
momenteel gelay-out wordt door het departement. De ambitie is om 150 mensen uit te nodigen.
Agenda:
- start met bekendmaking actieplan Limburg
- infomarkt ‘gluren bij de buren over verontrusting’
- einde met een intersectoraal netwerkmoment.
Voor de infomarkt werden inmiddels heel wat cases aangereikt; goede praktijken vanuit de BJB
worden nog verwacht, want zouden aangeleverd worden na de dialoogdag.
De uitnodiging zal in de week van 14/12 verstuurd worden via de voorzitter, met de vraag deze
verder te verspreiden binnen het eigen netwerk.
5.2 Vormingstraject
Het vormingstraject krijgt verder vorm onder impuls van de trekkers van deze actie, VCLB en VK.
Jan stelt dat data voor de vormingsdagen zo snel mogelijk vastgelegd moeten worden zodat de flyer
hiervan tijdens de startdag uitgedeeld kunnen worden.
5.3 Inventarisatie
Eric Berx meldt namens het OCJ dat er in 2016 momenten ingepland zijn voor overleg met alle
sectoren apart en vraagt ook om per sector een aanspreekpunt aan te duiden:
Jan/febr: K&G
Maart/april: CLB
Mei/juni: GGZ
Sept/okt: VAPH
De bedoeling is om alle input/knelpunten te bundelen om zo een tastbaar product te kunnen
overhouden.
5.4 Studiedag
De studiedag ‘Zorgzaam omgaan met informatiedeling’ vindt plaats op 20/10/2016.
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Ook hier dient er snel uitsluitsel te komen over de sprekers zodat ook deze informatie opgenomen
kan worden in de flyer die op de startdag meegegeven wordt.

6. Varia
6.1 Bekendmakingscampagne cliëntoverleg en bemiddeling
Carla Indekeu meldt namens het Regionaal Loket dat de Vlaamse campagne cliëntoverleg en
bemiddeling in de jeugdhulp werd gelanceerd op 17/11. Via het filmpje met sociaal incapabele
Michiel probeert men op een ludieke manier jongeren, ouders en opvoedingsverantwoordelijken te
informeren. De bijbehorende website www.mijn.jeugdhulp.be biedt de mogelijkheid om rechtstreeks
een aanvraag voor cliëntoverleg of bemiddeling in te dienen bij de Regionale Loketten.
Op 22/01 komen de Loketten samen om deze campagne te bespreken, waarna op 25/03/2016 een
evaluatie volgt.
6.2 Cijfers LCO 2014
In het kader van het lokaal cliëntoverleg (LCO) organiseerde de OCMW’s in 2014 1091 LCO’s; 310
nieuwe dossiers, en 790 follow-ups.
Er waren in 2014 5886 deelnemers: dit zijn geen unieke deelnemers gezien hulpverleners vaak
meerdere LCO’s bijwonen en er regelmatig follow-ups zijn om de situatie van de cliënt te blijven
opvolgen. Daarbij zijn ook heel wat jeugdhulpverleners (o.a. vanuit Kind en Gezin, de voorzieningen
van het Agentschap Jongerenwelzijn, …) en deelnemers vanuit onderwijs.
35% van de LCO’s betreffen alleenstaande ouders met kinderen, een groep waarvan geweten is dat
ze meer risico lopen op armoede en uitsluiting. Bij 57% van de LCO’s zijn er minderjarigen in het
cliëntsysteem.
Jeugdhulpverleners nemen ook regelmatig de rol van spilfiguurs op. Het aanduiden van een spilfiguur
voor de cliënt is een middel om de participatie en betrokkenheid van de cliënt te versterken. Bij 85%
van de LCO’s neemt de cliënt zelf deel aan het overleg.
Tevens werd hierover een rapport opgemaakt met structurele en dossier overschrijdende
knelpunten. De voorzitter stelt voor dit nader te bespreken op een volgend IROJ, aangezien er zeker
raakvlakken zijn met elementen uit de rapportage.
6.3 Brief vanuit de Stuurgroep ROG Limburg continuïteit van ondersteuning van minderjarigen naar
volwassenen
De stuurgroep ROG (Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg) kent vanaf 1 april 2016 een nieuwe
samenstelling, waarin ook een vertegenwoordiger van het IROJ dient te zetelen. De voorzitter
ontving hiervoor een schrijven waarin ook de rol van het ROG in het kader van Persoonsvolgende
financiering wordt toegelicht. Dit schrijven werd uitgedeeld ter vergadering en toegevoegd als bijlage
aan dit verslag. De voorzitter roept op tot kandidaten voor deze stuurgroep en wijst op het belang
van onze vertegenwoordiging in het kader van zorgplanning en afstemming, zeker vanuit het
perspectief van de overgang van minderjarigheid naar meerderjarigheid. Kandidaturen kunnen
overgemaakt worden aan de voorzitter tegen uiterlijk 23 februari 2016.
Deze stuurgroep komt een eerste maal samen op 22 maart 2016 van 13 tot 17 uur.
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AFSPRAKENROOSTER
Afspraak

Wie

Tegen

Status

Opmerking

Advies Intersectorale zorgnetwerken overmaken aan
IROJ leden

Voorzitter

Na overleg 15/12

Ok

Verstuurd 16 /12/2015

Uitnodiging kick off 28/1 versturen aan IROJ leden

Voorzitter

Week 14/12

Ok

Verstuurd 15/12/2015

Uitnodiging kick-off 28/1 verder verspreiden binnen
netwerk

IROJ leden

asap

Overlegtafel jeugdhulp-OC Valkenhof bijeenbrengen

Johan
Tuerlinckx

Asap

Inschrijvingen moeten binnen zijn 21/1/2016

Ok

Overleg is gepland voor 8/1/2016 om 10.00u
in het VAC
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