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2. Radicalisering: toelichting over aanpak radicalisering vanuit
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Informerend en
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informerend
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3.6 Gemengde Stuurgroep
3.7 Managementcomité
4. Terugkoppeling overleg IROJ-voorzitters met Stefaan Van
Mulders, voorzitter van het MC IJH
5. Nieuwe organisatiestructuur Jeugdhulp 2.0
5.1 Beleidstekst Jeugdhulp 2.0: accenten vanuit IROJ Limburg
5.2 Vlaamse werkgroep ‘Regionaal programma Jeugdhulp 2.0
2016-2017’
6. Actiefiche Participatie vanuit IROJ Limburg
7. Varia

informerend
Informerend en
ter bespreking

ter bespreking
ter bespreking

Samenstelling IROJ:
Cliëntperspectief:
- De voorzitter verwelkomt Hilde Grondelaers als vertegenwoordiger ‘ouderparticipatie’.
- Ook Roger Theunis zal vanuit de vzw ouderparticipatie in het IROJ zetelen; beiden in tandem
met Ine Lauwers. Roger en Ine zijn evenwel vandaag verontschuldigd.
- De afvaardiging vanuit vzw Cachet (jongeren) zal uiteindelijk toch niet opgenomen worden
door Sanne Pauwels; na de zomer zal hierover meer duidelijkheid zijn.
Andere kandidaturen:
- Vraag om toetreding vanuit die diensten ondersteuningsplan (DOP)
- Vraag om toetreding van de Netwerkcoördinator GGZ (Veerle Umans)
Opmerking vanuit CAW: Het aantal leden bewaken, er zijn nog wel een aantal partners te bedenken
die willen toetreden, de vergadering dient werkbaar te blijven.
Het IROJ gaat akkoord tot coöptatie van bovenstaande leden.
Afvaardiging IROJ in ROG:
De vraag ligt nog steeds voor; zeker inzake de overgang van minderjarigen- naar volwassenenhulp is
het belangrijk om een IROJ-lid af te vaardigen in het ROG.
Guy Vanderstraeten meldt dat hij vanuit het CAW al in het ROG zit. De voorzitter vraagt of het
mogelijk is om ook het IROJ te vertegenwoordigen? Dit wordt bevestigt en ook de vergadering gaat
hiermee akkoord.
De IROJ-leden stellen voor om in de toekomst terugkoppeling ROG op te nemen in de agenda naar
analogie van terugkoppeling Kern- en Werkgroepen.

1. Goedkeuring verslag 26 april 2016
Afspraak

Wie

Tegen

Opvolging

Aanpassen groeinota zelfevaluatie
IROJ Limburg obv bespreking IROJ
26/4

Jan Nijs

Versturen
IROJ september
uitnodiging volgend
IROJ
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Actieplan verontrusting: input
aanleveren actie 4 ‘studiedag
20/10’




IROJ leden naar Asap
achterban

Bespreking van de groeinota wordt verschoven naar het IROJ van september
Input studiedag: Enkel vanuit het LPJ werd tot op heden input aangeleverd. De andere leden
engageren zich om input van de studiedag van 20 oktober aan te reiken op basis van het
bestaande sjabloon.

Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Radicalisering: toelichting over aanpak radicalisering vanuit WVG
De voorzitter verwelkomt Hendrik Van Den Bussche en meldt dat hij een toelichting brengt over de
aanpak radicalisering vanuit WVG meer bepaald het aanbod naar het lokale niveau en de
hulpverlening. Doel van de initiatieven is alle hulpverleners te betrekken en een soort ‘brugfunctie’
te verwezenlijken.
Zie PPT-presentatie als bijlage.
Bespreking:
- An Dylst meldt dat de CLB’s al afspraken met de scholen hebben gemaakt wanneer deze
geconfronteerd worden met jongeren met radicale ideeën. Binnen het GO werkt men in elke
school naar één aanspreekpunt. Deze persoon volgt hiervoor vorming en werkt daarna een
traject uit voor de school zelf.
- Vanuit LISS meldt Erik Vreven dat momenteel slechts één Limburgse school de vorming van
Arktos (Bounce) heeft aangevraagd; mogelijk heerst er een ‘taboesfeer’ rond dit item en
willen de scholen niet laten blijken dat ze ook met deze problematiek geconfronteerd
worden. Ook wordt opgemerkt dat er evenzeer een extreem rechtse ‘radicalisering’ is van
Vlaamse jongeren.
- K&G vraagt waar men terecht kan voor advies bij contact met ouders die radicaliseren?
Vanuit de CKG’s wordt gevraagd of zij ‘meldplicht’ hebben bij vrijwillige hulpverlening
wanneer wordt vastgesteld dat ouders radicaliseren?
- Het CAW merkt op dat er momenteel meer ‘jongvolwassenen’ radicaliseren dan
minderjarigen.
- Vanuit BJB haalt Marcel Eerdekens aan dat de vraag blijft ‘wanneer moet je iets
ondernemen?’ Hij adviseert om in gesprek te blijven met de jongere en vult aan dat het een
thema moet blijven bij de begeleiding van zowel ouders als jongere.
Besluit:
In Limburg kan je inzake radicalisering en verontrusting ten gevolge hiervan terecht bij:
- Lokale fora in Maaseik, Genk en Houthalen
- Consult OCJ
- CAW
- Opvoedingslijn: specifiek inzake vorming en intervisie
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-

Bij minderjarigen: ‘verontrusting’ instellen
Bij meerderjarigen: het gerecht, in noodsituaties rechtstreeks naar het parket.

3. Stand van zaken Kern- en Werkgroepen
3.1 Werkgroep Verontrusting
Actie 2: Vormingstraject
De eerste vormingspool is ondertussen samen gekomen en de duo’s vorming gevers zijn
samengesteld. Er is tevens beslist om de ouderparticipatie van bij de start in te brengen, en

dus niet enkel in de tweede sessie.
- Vorming gaat door op 7/10 en 17/11
- Locatie wordt nog bekeken
- Inschrijvingen: 10 mensen per sector doorgeven aan Jan ten laatste tegen maandag 5
september, met indicatie van voorkeur voor de voormiddag of namiddag.
Actie 3: Afstemmingsoverleg sectoren en GV
Er zijn inmiddels betekenisvolle gesprekken geweest met K&G, CLB, en CGG. Deze zijn nog niet
allemaal teruggekoppeld aan de Werkgroep verontrusting; vanuit de werkgroep zal bekeken worden
wanneer en op welke manier de terugkoppeling aan het IROJ zal gebeuren.
Actie 4: studiedag ‘Delen van informatie’20 oktober
Voor actie 4 Studiedag ‘Omgaan met informatiedeling’ wordt input verwacht van de sectoren,
daarom nogmaals een dringende oproep dit na te vragen bij het werkveld op basis van het eerder
verspreide sjabloon. Enkel met deze input kan deze dag zo kwalitatief mogelijk gemaakt worden,
aangezien de sprekers zich dan kunnen richten op wat leeft in het werkveld.
3.2 Werkgroep Advies & Planning
Volgende punten werden besproken op de WAP van 2/6:
-

Monitoring cijfers LSA
Cijfers RTJ binnen VAPH
Uitbreidingsbeleid
o JW
o VAPH

Het verslag van deze werkgroep wordt toegevoegd als duiding bij deze punten.
Afspraak:
- In het kader van de advisering rond het UB van Jongerenwelzijn wordt extra IROJ ingelast op
25/10 om 13.30 uur.
- In het kader van de advisering rond het UB VAPH, waarvan de timing van de omzendbrief nog
niet duidelijk is, maar naar alle waarschijnlijkheid laat dit jaar zal gekend zijn, beslist het IROJ
om op voorstel van de WAP volgende vragen voor te leggen aan de VAPH platform
minderjarigen:
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-

Wat is jullie plan van aanpak ikv UB 2017?
Welke procedure volgen jullie hierin om een moeizame besluitvorming als ikv UB 2015 te
voorkomen?
- Wat kan vanuit WAP ondersteunend gebeuren om jullie hierbij te helpen?
Antwoord hierop vragen tegen IROJ van 22/9.
3.3 Kerngroep RTJ
De Netwerknamiddag RTJ is positief verlopen en haalde de kaap van meer dan 200 inschrijvingen. De
netwerknamiddag zal door de Kerngroep RTJ van september geëvalueerd worden.
Ellen Hoefnagels meldt als voorzitter van de Kerngroep RTJ dat er in de Kerngroep verder gewerkt zal
worden aan afstemming RTJ en dat de leden vragende partij zijn naar vertegenwoordiging
cliëntparticipatie in de toekomst.
Alle opmerkingen en suggesties inzake www.opzoeknaarjeugdhulp.be worden verzameld en tijdens
de eerstvolgende Kerngroep RTJ besproken (9/09/2016).
3.4 Kerngroep Crisis
Volgende punten stonden hier op de agenda:
- Jaarverslag jeugdhulp; dit is inmiddels ook op Sharepoint geplaatst.
- TK overleg ITP-CPL-18 / Toenadering BJB als mogelijk aanbod: men probeert het aanbod
uit te breiden door beroep te doen op instanties/diensten die op dit moment geen
aanbod ‘crisis’ hebben. In eerste instantie richt men zich op BJB omdat in deze sector ook
de grootste noden zijn. Er is al een eerste oproep geweest, maar tot nu toe werd hierop
niet gereageerd.
Eén geïntegreerd meldpunt IJH – GGZ SVZ en eerste praktijken
3.5 Netwerkstuurgroep K&J / Ligant
Ligant is de nieuwe naam van het Netwerk en staat voor ‘Verbinden’
 Reconversieplannen ziekenhuizen
In opvolging van de vraag van het IROJ om van zodra er binnen de ziekenhuizen duidelijk is wie
hierop inspeelt de sectoren uit de jeugdhulp te betrekken, wordt meegedeeld dat het overleg
binnen GGZ hierover heeft plaatsgevonden op 9/05 en dat volgend engagement aan Vlaanderen
is overgemaakt:
-

-

Ontwikkeling van een unit, centraal bereikbaar voor het noorden, die ook als hefboom
kan fungeren voor een verdere en duurzame doorontwikkeling van een GGZ-aanbod
kinderen en jongeren in de betreffende regio
Aandacht voor adolescenten met een psychische kwetsbaarheid
Een netwerkengagement waarbij verschillende partners zullen onderzoeken op welke
manier zij een klein deel van het geheel willen investeren
Gestreefd wordt naar een geïntegreerd, intersectoraal samenwerkingsmodel, waarbij de
sectoren van IJH na dit oriënterend gesprek met de AZ en PZ zo snel mogelijk betrokken
worden in de verdere inhoudelijke bespreking.
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Voor de inhoudelijke uitwerking zal een vergadering begin juli belegd worden met de
betrokken sectoren; de namen van gesprekspartners vanuit de sectoren dienen asap
overgemaakt te worden aan de netwerkcoördinator Veerle Umans, of kunnen via de IROJ
voorzitter doorgegeven worden.
-

Template dubbeldiagnose
De tekst is aangepast naar aanleiding van een aantal bemerkingen en wordt opnieuw ter
goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde overheid.

3.6 Gemengde Stuurgroep
De Gemengde Stuurgroep vond plaats op 10/03 en de volgende punten werden besproken:
- Voorbereiding art.75 Mozaiëkdecreet: bespreking ontwerp vast sjabloon
- Stand van zaken Family Justice Centers
- Uitrol IJH 2.0
- Uitbreidingsbeleid 2017
- Uitgangspunten en krachtlijnen bij uithuisplaatsing van jonge kinderen ifv Vlaamse
beleidskeuzes

3.7 Manangementcomité
In het licht van de nieuwe Governance structuur is het Managementcomité voor een laatste
vergadering samengekomen op 20/6/2016; inhoudelijk werd het jaarverslag Jeugdhulp toegelicht en
besproken.

4. Terugkoppeling overleg IROJ voorzitters met voorzitter MC IJH
Op 3 mei vond het jaarlijks overleg van de IROJ Voorzitters met de voorzitter van het MC, Stefaan
Van Mulders plaats. Volgende punten stonden op de agenda:
1. Opvolging besluiten van het overleg op 05/05/2015
2. Zelfevaluatie IROJ: resultaten en beleidsadviezen
3. Timing en planning van volgende specifieke elementen uit jeugdhulp 2.0:
o Concretisering actie 29: stappenplan, timing en betrokkenheid IROJ
o Organisatie en ondersteuning IROJ
o Plaats van het IROJ in de nieuwe governance structuur
De voorzitter geeft een toelichting van dit gesprek. Het verslag van dit overleg wordt toegevoegd als
bijlage aan dit verslag.

5. Nieuwe organisatiestructuur Jeugdhulp 2.0
De nieuwe governance structuur wordt toegelicht; (zie ook het verslag van het overleg met Stefaan
Van Mulders, zie vorig punt)
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5.1 Beleidstekst Jeugdhulp 2.0: accenten vanuit IROJ Limburg
De IROJ leden was ter voorbereiding van de vergadering gevraagd welke accenten uit de tekst
Jeugdhulp 2.0 de jeugdhulp in Limburg kunnen verbeteren.
Tijdens de vergadering overlopen we de input van de verschillende sectoren. Het resultaat is
opgenomen in de nota in bijlage van dit verslag; deze inpunt wordt ook meegenomen naar de
bespreking van 30 juni in het kader van het werkprogramma 2016-2017 (zie volgend punt).
Om te vermijden dat we blijven steken in containerbegrippen zoals ‘continuïteit’, ‘toegankelijkheid’,
…. is het de bedoeling dat we in de verdere uitwerking concreet benoemen hoe de jeugdhulp in
Limburg eruit ziet binnen een periode van x-tijd indien we inzetten op specifieke thema’s; op basis
van casuïstiek kan deze concretisering verhelderd worden.
5.2 Vlaamse Werkgroep ‘Regionaal Programma Jeugdhulp 2.0 2016-2017
Het is de bedoeling te komen tot een gedeeld regionaal werkprogramma 2016-2017 vanuit de
insteek ‘continuïteit’. Op 30 juni is er hierover een overleg met de IROJ voorzitters, de
vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap, en leden van het ACO (aansturingscomité).
Bijgevoegde nota ‘aanzet interregionale prioriteiten IROJ’ werd voor deze bespreking opgesteld met
hierin de input vanuit de verschillende IROJ.

6. Actiefiche Participatie vanuit IROJ Limburg
Jan Nijs meldt dat er zes concrete acties opgenomen zijn en vraagt de IROJ-leden een akkoord om
hiermee verder te gaan?
De vergadering gaat akkoord.
Afspraak:
De sectoren brengen good practices aan op niveau van hulpverlener – cliënt en organisatie.

7. Varia
/
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AFSPRAKENROOSTER
Afspraak

Wie

Tegen

Actieplan verontrusting: actie 2: vorming: 10
deelnemers per sector doorgeven aan Jan Nijs

IROJ sectoren

5 september 2016

Actieplan verontrusting: actie 4: input voor studiedag
doorgeven aan Marina Punie obv eerder verspreid
sjabloon

IROJ leden +
achterban

Actiefiche cliëntparticipatie: ikv good practices rond
participatie: sectoren brengen good practices aan op
niveau van hulpverlener – cliënt en organisatie

IROJ leden

Reconversie: namen van betrokken gesprekspartners Geïnteresseerde
uit de sectoren doorgeven aan Veerle Umans,
betrokken
netwerkcoördinator Ligant, veerle.umans@limburg.be partners in kader
van omzendbrief
reconversie

Status

Opmerking

IROJ september

ASAP bespreking
wordt nog
voorzien in eerste
helft juli
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