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Voorzitter
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Verslaggever
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Agenda
1. Goedkeuring en opvolging verslag 2 februari 2016
2. Toelichting Jongerenwelzijn: hanteren van IROJ-advisering
3. Stand van zaken Kern – en Werkgroepen IROJ
3.1 Werkgroep verontrusting
3.2 Werkgroep Advies en Planning
3.3 Kerngroep RTJ
3.4 Kerngroep Crisis

ter beslissing
ter bespreking
informerend

3.5 Netwerkstuurgroep GGZ K&J
3.6 Managementcomité IJH
3.7 Gemengde Stuurgroep
Pauze
4. Brief Vandeurzen: mogelijkheden van reconversie naar
verblijven voor adolescenten met sterk verhoogde psychische
kwetsbaarheid.
5.Evaluatie IROJ
6. Varia

informerend

ter bespreking

De voorzitter overloopt de samenstelling van vandaag en vraagt zorg voor het principe, zoals bepaald
in het huishoudelijk reglement, om plaatsvervangers te laten deelnemen als men als effectief lid niet
aanwezig kan zijn.

1. Goedkeuring verslag 2 februari 2016
De voorzitter informeert of er rond SharePoint nog problemen zijn:
-

-

-

De vergadering stelt dat het omslachtig is om telkens alles vanuit SharePoint te halen en
vervolgens aan de achterban te bezorgen; er is een voorkeur om ook nog alles via mail te
ontvangen.
Het mappensysteem in SharePoint roept nog vragen op; de voorzitter licht toe dat men per
vergadering alle documenten systematisch kan oproepen als men selecteert op de datum
van de vergadering.
Onderstaande leden vragen een nieuw wachtwoord om te kunnen inloggen:
Johan Neijens, Jo Voets, Christine Tielemans, Caroline Vanderhallen, Tony Seyler, Eric Berx.

Vorig IROJ stonden we uitgebreid stil bij de problematiek van niet begeleide minderjarige
vluchtelingen; in tussentijd heeft de voorzitter de informatie verspreid over de Platformdag
asielzoekers van 18/03/2016, waar in het programma een brainstormsessie gewijd is specifiek aan
het thema minderjarigen, en vraagt of de sectoren hieraan deelnemen? Dit wordt door de
vergadering bevestigd.
Vervolgens wordt het afsprakenrooster overlopen:
Afspraak

Wie

Voorstellen formuleren inzake
IROJnieuwe actiefiche participatie mbt: werkgroepen




Tegen

Status

IROJ 26 april 2016

Is inmiddels door de
werkgroepen opgenomen

Cliëntperspectief in IROJ
Participatie in
jeugdhulpverlening
Plaats van vertrouwens-
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persoon/steunfiguur
Opstellen richtvragen zelfevaluatie Jan Nijs ism
IROJ
dep.WVG

Asap

Sectorale evaluatie IROJ obv
richtvragen (zelfevaluatie IROJ)

Alle sectoren

IROJ 17 maart 2016

Melden kandidaat lesgevers
intersectoraal vormingstraject
verontrusting (actie 2 actieplan)
aan Marina Punie en IROJvoorzitter

Alle sectoren

Asap

Doorgeven sectorale
overlegmomenten aan IROJvoorzitter ifv jaarkalender

Alle sectoren

Doorgeven voor kandidaten
stuurgroep ROG aan IROJvoorzitter

Alle sectoren

Kandidatuur deelname aan
IROJ-leden
Vlaamse evaluatie IROJ 12-04-2016
doorgeven aan voorzitter

OK, bezorgd aan de leden
ter voorbereiding van
vandaag

Extra vergadering
werkgroep verontrusting
ingelast op 16-02 / zie
bespreking verderop in de
vergadering
Enkel ontvangen van het
LPJ

23 februari 2016

Nogmaals oproep
vandaag: vanuit VAPH
wordt dit verder bekeken

IROJ 17 maart 2016

Musti Onlen en Guy
Loubele stellen zich
tijdens de vergadering
kandidaat

Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd. In het aanwezigheidsoverzicht wordt de aanwezigheid van
Guy Loubele ipv Tom Smits aangepast.

2. Toelichting Jongerenwelzijn: hanteren van IROJ-advisering
De voorzitter kadert inleidend de adviseringen die reeds door IROJ Limburg gebeurd zijn en de
oprichting van de werkgroep Advies en Planning in het licht van deze opdrachten.
Vandaag is Bram Antheunis vanuit Jongerenwelzijn aanwezig om toe te lichten hoe Jongerenwelzijn
omgaat met de advisering vanuit de IROJ, en dit meer specifiek in het kader van de adviseringsronde
van 20 mei 2015 met betrekking tot de uitbreiding van het mobiel aanbod uitstroom uit de
Gemeenschapsinstellingen.
De presentatie wordt toegevoegd aan het verslag.
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Besluit:
• De analyse van Jongerenwelzijn loopt over het algemeen samen met die van het IROJ
• In regio’s waar het IROJ een kwaliteitsvol advies gaf op dossierniveau was dit voor
Jongerenwelzijn een echte surplus in de beslissing voor de uitbreiding
• In de toekomst nog beter de verwachtingen op elkaar afstemmen alsook zoeken naar
mogelijkheden om de advisering en beoordeling te vereenvoudigen (bvb. sjablonen nog
duidelijker maken, geen bijlages etc.)
• Traject lopende om IROJ vroeger te betrekken (uitbreidingskeuzes, spreiding, …).
• Traject lopende om meer gewicht te geven aan advies IROJ.

3. Stand van zaken Kern – en Werkgroepen IROJ
3.1 Werkgroep verontrusting








De eerste actie, met name de kick-off van het actieplan vond plaats op 28 januari 2016, en
werd globaal positief geëvalueerd in de bespreking tijdens de werkgroep. Het eindproduct
van deze actie zijn de de good practices, die terug te vinden zijn op de Vlaamse website van
Integrale Jeugdhulp waar ook de acties van de andere IROJ in kader van dit thema te
raadplegen zijn.
http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/ijh/vlaanderen/infomomenten_vorming/Paginas/Links.
aspx
Het vormingstraject “ Taal geven aan verontrusting” werd inmiddels bijgestuurd, en de
communicatie rond deze bijsturing is inmiddels lopend binnen de sectoren. De samenstelling
van de pool lijkt in orde te komen; er is voldoende engagement. Ook is gevraagd per sector
een mentor aan te duiden voor de ondersteuning van de vormers enerzijds, en voor de
organisatie van het doorgeven van de vorming binnen de eigen sector anderzijds. Voor het
VAPH en BJB is momenteel nog niet bekend wie het mentorschap gaat opnemen. Extra uitleg
over deze actie is opgenomen in bijlage.
Actie 3, het afstemmingsoverleg tussen de gemandateerde voorzieningen en de sectoren om
te komen tot verbeteracties is gestart met een eerste overleg bij K&G; de JOPLIMouderwerking is hierbij eveneens aanwezig. Het eindproduct zal afgerond worden eind 2016
en betreft de verslaggeving vanuit de verschillende overlegmomenten.
De studiedag inzake het beroepsgeheim vindt plaats op 20 oktober; de sprekers liggen vast.
Eerder werd op de kick-off ook een oproep gedaan tot vragen / voorbeelden vanuit het
werkveld die aangeleverd kunnen worden aan de sprekers zodat deze praktijktoets in hun
uiteenzetting kunnen verwerken. Aan de IROJ leden wordt gevraagd deze communicatie
verder te verspreiden op basis van het sjabloon in bijlage van dit verslag.

3.2 Werkgroep advies & planning




De werkgroep advies en planning heeft zich gebogen over de vraag welk cijfermateriaal
beschikbaar is binnen de respectievelijke sectoren. Er wordt een oefening voorbereid om
gegevens samen te brengen.
Verder is de omzendbrief rond het uitbreidingsbeleid binnen VAPH besproken. Het
uitbreidingsbeleid gaat voornamelijk over volwassenen en het invoeren van PVF. Vanuit het
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oogpunt continuïteit voor jongvolwassenen is de omzendbrief ook voor het IROJ interessante
materie. Het betreft geen omzendbrief waarbij een advisering vereist is.
In het kader van de communicatie rond de nieuwe regelgeving RTJ vanuit het VAPH zijn er
vanuit de Toegangspoort een aantal vragen aan VAPH gesteld. De antwoorden die hierop
gegeven worden zullen teruggekoppeld worden aan WAP, en vervolgens IROJ.
De actiefiche rond participatie werd door de werkgroep bekeken waarbij het belang van het
cliëntperspectief in het IROJ wordt beaamd. Naar de tweede doelstelling uit de actiefiche is
het voorstel om het aanduiden van een vertrouwenspersoon op te nemen als een extra
criterium bij uitbreidingsbeleid. Met name dat een voorziening die uitbreiding krijgt expliciet
moet verwijzen naar wat ze onderneemt om cliënten te ondersteunen in hun recht op een
vertrouwenspersoon.

3.3 Kerngroep RTJ
 Ellen Hoefnagels (K&G) volgt Caroline Vanderhallen (CGG) op als voorzitter van de kerngroep
RTJ.
 De kerngroep RTJ heeft verdere concrete afspraken gemaakt rond de organisatie van de
Netwerkdag RTJ op 7 juni 2016. De Save – the –date is inmiddels verspreid en wordt als
bijlage toegevoegd aan dit verslag. Ook aan de IROJ-leden wordt gevraagd deze verder te
verspreiden.
 Het CLB heeft een voorstel van procedure uitgewerkt mbt het werken met een A-document
voor VAPH-gerelateerde vragen voor niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.
 De actiefiches ‘Overzicht cliëntoverleg’ en ‘Participatie’ worden door de kerngroep verder
bekeken.
3.4 Kerngroep crisis
 Rapportering over de werking 2015. De cijfers worden ter info mee opgenomen als bijlage
aan het IROJ verslag.
 Het organiseren van 1 crisismeldpunt blijkt een moeilijk verhaal. Het is de bedoeling om de
crisiswerking binnen GGZ naar aanleiding van de ontwikkelingen rond de gids ‘Naar een
nieuw geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’ af te stemmen met het
bestaande meldpunt Crisis -18. Het IROJ heeft zich in het kader van de Vlaamse
Toekomstnota Crisisjeugdhulp (cfr definitieve versie in bijlage) ook formeel uitgesproken
voor 1 meldpunt tegen eind 2016. Operationeel zijn er reeds heel wat stappen gezet,
waarover ook gerapporteerd in het IROJ van 2/2/2016, maar het blijft een moeizaam traject
gezien er binnen het programma crisiszorg GGZ geen middelen voorzien zijn voor
telefonische permanentie. Het crisismeldpunt IJH is bezorgd dat het inschuiven van het
programma crisiszorg van het netwerk GGZ zal leiden tot een nog hoger aantal aanmeldingen
waarvoor onvoldoende mankracht is om deze adequaat te beantwoorden
 Er volgt momenteel geen schrijven van het IROJ naar de taskforce GGZ-IJH om deze
bezorgdheden t.a.v. het lopende integratieproces in Limburg over te maken, gezien dit reeds
erkend wordt door het Agentschap Jongerenwelzijn en de taskforce. Na de vergadering werd
vernomen dat er eerstdaags vanuit Jongerenwelzijn een aangepaste nota bezorgd zal worden
aan het werkveld. Deze nota geeft o.a. aan dat de mogelijke werklast voor de meldpunten
eerst met cijfermateriaal moet worden onderbouwd om zo gerichter naar mogelijke
antwoorden te zoeken.
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3.5 Netwerkstuurgroep GGZ Kinderen & Jongeren
 De sector GGZ wordt in haar werking naar kinderen en jongeren versterkt, en dit in het kader
van de nieuwe gids geestelijke gezondheid. Naast de eerder goedgekeurde programma’s
rond de organisatie van het netwerk en mobiele crisiszorg werden inmiddels ook volgende
programma’s goedgekeurd:
 Mobiele langdurige zorg dat zich richt op kinderen en jongeren met een
complexe langdurige zorgvraag omwille van ernstige meervoudige en/of
chronische GGZ-problematieken.
 Liaison en consult
Delen van GGZ expertise op organisatie en teamniveau.
De goedgekeurde programma’s worden op SharePoint gezet.


Op 27 april 2016 is er een globaal communicatiemoment rond alle ontwikkelingen in het
kader van de Gids geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren in C-mine in Genk.

3.6 Managementcomité IJH
Op het managementcomité van 22 februari stonden volgende punten geagendeerd:


Auditrapport ITP Jongerenwelzijn: audit van het proces rond indicatiestelling



Nota typemodules JW : betreft aanpassingsvoorstellen in bestaande modules
a. CB kortdurend intensief: betreft een aanpassing van de leeftijdgrens
b. Verblijf ifv gezinsopname: RTH Typemodules voor CIG



Nota crisisjeugdhulp: betrof 3 nota’s:
o De stand van zaken over de uitvoering van de aanbevelingen inzake de beleidsnota
crisisjeugdhulp
o Toekomstnota crisisnetwerken
o Omgaan met crisis bij de ITP; nota voor intern gebruik bij ITP over omgaan met
aangemelde crisissituaties en vragen naar vervolghulp vanuit crisis.



Nota acties OOOC’s: moeilijke uitstroom bij OOOC’s, bilateraal overleg met Jongerenwelzijn;
onthaalfunctie wordt zeer verschillend ingevuld bij de OOOC’s; aantal acties worden
voorgesteld: studiedag voor brede werkveld; informeren van de IROJ, onthaal beter in kaart
brengen, werken aan zuivere wachtlijsten. Er is een gelijkaardige oefening met OBC’s.



Nota benoeming IRPC leden



Brief IROJ Oost Vlaanderen mbt aspecten in de adviseringsprocedure
Verwezen naar de ontwikkelingen binnen de Vlaamse werkgroep advisering



Brief IRPC Vlaams Brabant waarin volgende bezorgdheden worden aangekaart:
o intersectorale karakter van besluitvormende organen niet ingevuld (IRPC VL BR)
o vragen bij de manier waarop priotering nu wordt georganiseerd: geen zicht op
jongeren met urgente hulpvraag / stelt een daling vast van prioriteitsvragen
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o



voor jongeren waar al hulpverlening voor loopt toch nog een prioraanvraag doen,
louter om dit administratief in orde te maken / vragen bij administratieve procedure
die overbodig is

Brief IROJ Antwerpen
Aankaarten van de intersectorale gevolgen van de beslissing dat er voor 2016 geen
bijkomende middelen voorzien zijn voor GES+.

4. Brief Vandeurzen: mogelijkheden van reconversie naar verblijven
voor adolescenten met sterk verhoogde psychische kwetsbaarheid
De brief van minister Vandeurzen van 18 februari 2016 betreft de mogelijkheden van reconversie
naar verblijven voor adolescenten met sterk verhoogde psychische kwetsbaarheid. Meer bepaald
krijgen de psychiatrische ziekenhuizen de mogelijkheid om, binnen bestaande netwerken, hun
aanbod voor jongeren met een sterk verhoogde psychische kwetsbaarheid flexibeler in te zetten. Een
psychiatrische dagbehandeling of een psychiatrische nachtopvang kan gecombineerd worden met
respectievelijk een nachtopvang of dagactiviteit in de jeugdhulp. Op die manier krijgen de
ziekenhuizen de ruimte om samen met hun partners in de jeugdhulp initiatieven te ontwikkelen die
zich specifiek richten op de adolescentiefase.
Van zodra er duidelijkheid is dat er binnen een ziekenhuis middelen zijn om te reconverteren wordt
vanuit VAPH gevraagd snel en open afstemming te organiseren. Er dient over gewaakt dat de
sectoren er vanaf het begin bij betrokken zijn, en er vanuit een wederkerige en gelijkwaardige
samenwerkingsrelatie zal gewerkt worden. De voorzitter van het IROJ zal dit standpunt meenemen
naar de netwerkstuurgroep GGZ.

5. Evaluatie IROJ
Ter voorbereiding van dit agendapunt werd een nota rond de zelfevaluatie bezorgd aan de leden,
met onderstaand kader en vragen:
Het IROJ is het regionale intersectorale orgaan in de jeugdhulp met als kernopdracht de regionale
aansturing van de uitvoering van het decreet IJH door de organisatie van overleg en samenwerking
in de regio. Richtvragen:
Besluit:

Wat heeft het IROJ gerealiseerd in het kader van haar opdrachten? (illustreer met concrete
voorbeelden, thema’s)
Waar is het IROJ sterk in?
Wat willen we zeker behouden? Waaraan willen we werken? Wat willen we bannen?
Hoe gaan we dat doen, wat/wie hebben we nodig om dit te bereiken?
Aan wat kunnen sectorale overlegplatforms, hulpverleners, … merken dat er rond deze
opdrachten gewerkt werd? Wat is er veranderd?
Aan wat gaan cliënten merken dat een bepaalde opdracht gerealiseerd werd?

Tijdens het IROJ werden de vragen per sector overlopen en de antwoorden zijn opgenomen in
bijgevoegde werknota. Deze nota wordt gebruikt als input voor de evaluatie met de andere IROJ en
Vlaanderen op 12 april, en wordt ook terug besproken tijdens het eerstvolgend IROJ in april.
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6. Varia
6.1 2-daags congres Geweldloos Verzet op 28 en 29 april, georganiseerd door De Wiekslag, info zie
bijlage.
6.2 Informatiedag Netwerkgericht werken op 13 mei in het Huis van het Nederlands in Brussel, en
Verdiepingsdag op 27 mei in de Factorij in Schaapbeek, georganiseerd door Steunpunt Jeugdhulp,
info zie bijlage.
6.3 Nieuwe vormingsreeks voor hulpverleners die met een Eigen Kracht Conferentie aan de slag
willen gaan, georganiseerd door Eigen Kracht Conferenties (o.a.a8 november 2016 in Hasselt), info
zie bijlage.
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AFSPRAKENROOSTER
Afspraak

Wie

Tegen

Nieuw wachtwoord SharePoint (zie agendapunt 1)

Jan Nijs

Verspreiden sjabloon voor input studiedag (actie 4 uit
actieplan verontrusting) aan achterban

IROJ leden

Asap

Verder kenbaar maken Save the date Netwerkdag RTJ

IROJ leden

Asap

Goedgekeurde templates GGZ Kinderen en Jongeren
op SharePoint plaatsen

Voorzitter

Asap

Status

Opmerking
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