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Agenda
ter beslissing
ter bespreking

13.30 - 13.45
13.45 - 14.45

3. Plan van aanpak afstemming typemodules begeleiding: voorstel
vanuit de kerngroep RTJ

ter bespreking
en beslissing

14.45-15.00

Pauze
4. Rapportage van de prioritering Intersectorale Toegangspoort

informerend

15.00 - 15.15
15.15 – 16.00

informerend

16.00 - 16.30

1. Goedkeuring en opvolging verslag 8 november 2016
2. Regioplan 2016-2019
2.1 Kadering door en vraagstelling aan Inge Debel, diensten
administrateur-generaal Jongerenwelzijn, rond het regioplan en de
governance structuur.
2.2 Vervolgbespreking regioplan op basis van de input vanuit de
randstructuur van het IROJ, de sectorplatformen en het
cliëntperspectief

5. Stand van zaken Kern – en Werkgroepen IROJ
5.1 Werkgroep verontrusting
5.2 Werkgroep Advies en Planning
5.3 Kerngroep RTJ

5.4 Kerngroep Crisis
5.5 Netwerkstuurgroep Ligant
5.6 ROG
5.7 Vlaamse structuur
6. Varia

Wijziging samenstelling IROJ
-

Toevoeging plaatsvervanger netwerk Ligant: Pieter Cuypers, netwerkpsychiater Ligant.
Wijziging plaatsvervanger vanuit Kinderpsychiatrie: Jos Geebelen wordt vervangen door
Kristien Swysen (MC St Jozef).

1. Goedkeuring verslag 8 november 2016
Opvolging afsprakenrooster:
Afspraak

Wie

Tegen

Opvolging

Voorstel aanpassing HR op punt
van mandatering in IROJ

IROJ Comité

Voorjaar 2017

Momenteel geen
uitspraak over duur van
mandatering IROJ leden in
HR

Bespreking en voorstellen doen
naar mogelijke regionale acties ikv
het regioplan 2016-2019

Alle kern – en
werkgroepen en
sectorale
overlegplatformen

Uiterlijk IROJ 15
december: zie
opmerking

Schrijven richten naar de sectorale
overlegtafels ikv de vraag naar
bijkomend mogelijk
aanbod/begeleiding voor
crisisopvang

Voorzitters IROJ en
kerngroep crisis

asap

Brief werd opgesteld en
verstuurd

19 december

Geagendeerd op WAP van
januari ter voorbereiding
van de advisering

Behoeftepeiling naar RTJ ikv het UB Mandaathouders
sectoren en
VAPH
cliëntvertegenwoor
diging

Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd.
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2. Regioplan 2016-2019
2.1 Kadering door en vraagstelling aan Inge Debel, diensten administrateur-generaal
Jongerenwelzijn, rond het regioplan en de governance structuur.
Inge Debel legt uit dat n.a.v. Jeugdhulp 2.0 de governance structuur hertekend werd:
-

Er wordt toegewerkt naar één Agentschap Jeugdhulp
Aansturingscomité (ACO), met vertegenwoordiging van sectoren JW, K&G, VAPH,
departement WVG
Raadgevend comité als opvolger van de Gemengde Stuurgroep, maar met een gewijzigde
samenstelling.
Regionale niveau via de IROJ; lijn van regionale niveau in Governance structuur wordt gelegd
door een 3-maandelijks overleg tussen de IROJ-voorzitters en de voorzitter van het ACO.

Vragen vanuit de vergadering:
- Müsti Önlen vraagt naar de samenstelling van cliëntvertegenwoordigers in het Raadgevend
comité. Inge Debel antwoordt dat er 3 cliëntvertegenwoordigers vanuit VAPH en 3 vanuit
Jongerenwelzijn in het RC zitten. Vanuit EMC is er geen vertegenwoordiging. Müsti Önlen
adviseert om EMC ook op te nemen in het RC en vraagt welke stappen hiervoor ondernomen
kunnen worden?
-

Christine Tielemans informeert naar een termijn inzake overgang naar één agentschap
jeugdhulp en hoe ‘onderwijs’ hierin gezien wordt?
Inge Debel antwoordt dat dit waarschijnlijk voor de volgende legislatuur is. Het kader
daarentegen zal deze legislatuur klaar zijn. Dit vergt inderdaad een belangrijke samenwerking
niet alleen met Onderwijs, maar ook met andere agentschappen/partners.

Afspraak:
De voorzitter adviseert om bijkomende vragen en eventuele opmerkingen op het volgende IROJ te
brengen zodat deze gebundeld overgemaakt kunnen worden aan Inge Debel.
2.2 Vervolgbespreking regioplan op basis van de input vanuit de randstructuur van het IROJ, de
sectorplatformen en het cliëntperspectief
Jan Nijs haalt aan dat het budget beschikbaar is voor de periode 2017-2018 terwijl het regioplan
loopt tot 2019 en stelt de vraag of het om een recurrent budget gaat? Inge Debel bevestigt dit.
De voorzitter schetst samenvattend de input (overzicht als bijlage) rond aandachtspunten en
concretisering in acties die op dit moment reeds is aangeleverd vanuit de randstructuur van het IROJ
en ook vanuit het cliëntperspectief en het VCLB. Doel is te komen tot een planning over 3 jaar met
vermelding van de jaaracties met bijbehorend budget.
Er zijn ook aandachtspunten waarvoor vanuit Vlaanderen voorbereidend werk verricht wordt
momenteel. Inge Debel laat weten dat het regioplan hiermee wordt vervolledigd, en dit vervolgens
Pagina 3 van 8

aan de IROJ zal worden bezorgd (zie ook als bijlage aan het verslag). Zo is onder andere de overgang
naar volwassenheid in de eerste helft van 2017 ook een Vlaams thema.
Daarnaast haalt Inge Debel aan dat een eerste kadernota wordt afgewerkt inzake
‘overbruggingshulp’ (wie/wat) en dat deze nog vóór de kerstvakantie verspreid zal worden.
Eric Berx merkt op dat hij niets over ‘gerechtelijke jeugdhulp’ terugvindt in de voorstellen van het
regioplan, zelfs niet in het aanbod RTJ.
Inge Debel neemt deze opmerking mee naar het Vlaams overleg.
Besluit:
- De werkgroep ‘brug naar volwassenheid’ wordt geïnstalleerd. De insteek wordt voorbereid
vanuit het ACT (Afdeling Continuïteit en Toegang)
- Inzake het thema ‘aanbod tijdens wachttijd’ wordt door ACT ook een voorstel uitgewerkt.

3. Plan van aanpak afstemming typemodules begeleiding: voorstel
vanuit de kerngroep RTJ
Het stappenplan werd uitgewerkt binnen de kerngroep RTJ en wordt toegelicht door Ellen
Hoefnagels, voorzitter van deze kerngroep.
Voorstel stappenplan:
- Via de kerngroep RTJ zijn een aantal aanspreekpersonen per sector aangeduid die vragen en
bedenkingen vanuit voorzieningen kunnen opvangen, bundelen en eventueel doorverwijzen.
Deze personen gaan ook mee in het hele proces. Zij leveren ook de juiste contactgegevens
aan van de voorzieningen voor de verdere communicatie die vanuit IROJ vertrekt.
- Het Vlaams sjabloon is aangevuld met een aantal kolommen. De mail met aangepast
sjabloon wordt naar alle voorzieningen gestuurd. Deze communicatie met de nodige info en
documenten wordt vanuit het IROJ verstuurd.
Vanuit Daidalos vzw is er het aanbod een medewerker vrij te stellen voor het verzamelen en
verwerken van alle ingediende sjablonen tot één ‘Limburgs’ sjabloon. In de mail wordt dan ook
gevraagd om alles te bezorgen aan Myriam Wijnants.
Timing:
9/01/2017

Mail met opdracht + sjabloon vertrekt vanuit het IROJ

10/02

De ingevulde sjablonen worden ten laatste op 10/02 bezorgd aan het ‘secretariaat’
van Daidalos vzw.

April

Kerngroep RTJ bekijkt en bespreekt gezamenlijk de ‘foto’
Randstructuur (Kern- en Werkgroepen) van het IROJ bespreekt deze foto:
1. Wat valt op?
2. Wat betekent dit specifiek voor uw werkgroep?
3. Welke aanbeveling voor eventuele acties?
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→ Resultaat van Kern- en werkgroepen:
een SWOT-analyse vanuit hun focus + concrete acties
Mei

De resultaten worden aan de Kerngroep RTJ bezorgd in de maand mei.
De Kerngroep RTJ stemt af met de Werkgroep Advies en Planning.

September

Oktober

De totale input wordt toegelicht op het IROJ en aan de Vlaamse administratie
bezorgd.

Dialoogdag voor alle voorzieningen, met volgende agenda
- Presentatie van ‘de foto’
- Aanbevelingen vanuit de verschillende werk-/kerngroepen
- Verwachtingen: bespreking/discussie aan verschillende regionale dialoogtafels

Besluit:
Het IROJ keurt dit plan van aanpak goed.

4. Rapportage van de prioritering Intersectorale Toegangspoort
Op basis van een ppt-presentatie toegevoegd als bijlage aan het verslag licht Johan Tuerlinckx de
cijfers van het prioroverleg in Limburg toe. Het betreft de gegevens van een gedeelte van werkjaar
2016, met betrekking tot:
- Openstaande priorvragen
- Wachttijden openstaande priors
- Plaats aanmelding
- Opsplitsing per sector en per module
- Afgekeurde vragen
- Wachttijd per typemodule
Uit de bespreking blijkt dat er vragen zijn bij het gegeven van prioritering an sich. Vanuit het
cliëntperspectief wordt een treffend voorbeeld gegeven waarvan de vergadering het erover eens is
dat prioritering op zijn minst een moeilijk en weinig perspectief biedend gegeven is voor de meeste
dossiers.

5. Stand van zaken Kern – en Werkgroepen IROJ
Zie voor onderstaande (eerste 4 punten) ook de verslaggeving op sharepoint.
5.1 Werkgroep verontrusting
-

Terugblik op de studiedag van 20 oktober 2016 (actie 4 uit het actieplan)
De studiedag werd positief geëvalueerd ; beide sprekers hebben hun verhaal helder
gebracht, met een mooie combinatie en complementariteit van beide invalshoeken.
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-

In de rand van deze bespreking is ook de omzendbrief van 11 oktober inzake het nieuw
instrument rond informatie-uitwisseling besproken, met als actiepunt een sector
overschrijdend sjabloon op te maken vanuit de werkgroep. Hierop inspelend vraagt Eric Berx
de IROJ leden of er iemand al een vraag van het gerecht inzake ‘informatiedeling’ heeft
gehad? Niemand heeft tot op heden zulke vragen ontvangen.

5.2 Werkgroep Advies en Planning
-

De voorzitter herhaalt de oproep voor een nieuwe vertegenwoordiging van het VAPH in de
WAP.
De voorbereidingen naar de advisering van UB VAPH 2017 lopen, en worden kort geschetst
door de voorzitter. Het WAP komt hierover samen op 17 januari 2017.

5.3 Kerngroep RTJ
Besproken in december:
- Plan van aanpak afstemming typemodules begeleiding
- Brainstorm regioplanning.
5.4 Kerngroep Crisis
-

-

Goede start met crisis binnen insisto.
Bespreking rond de regioplanning; vaststelling dat er een gemis is aan monitoring op het
geheel van de hulpverlening; te veel gefragmenteerd in verschllende werkgroepen. De
kerngroep crisis vraagt naar een zicht op de impact en de opvolging van crisistrajecten.
Stand van zaken rond het geïntegreerd meldpunt.
Bespreking van de samenwerkingsafspraken tussen pleegzorg en CPL-18.

5.5 Netwerkstuurgroep Ligant
-

-

De netwerkdag van 18/11 ‘Lokale ondersteuning netwerken’ door Prof. Dr. M. Leys werd
positief geëvalueerd; De voormiddag betrof een breed intersectoraal netwerk met als thema
:Hoe geven wij de GGZ-hervorming vorm in Limburg? De namiddag was een programma met
een beperkte groep vanuit het team zorgtrajecten, het netwerkcomité Ligant en
intersectorale partners uit het IROJ om in de diepte te reflecteren over de implementatie.
Begin 2017 zullen de structuren binnen Ligant en IROJ bekeken worden op doelstellingen en
mogelijke overlapping om zo efficiënter in te spelen op de gemeenschappelijke
intersectorale werking.

5.6 ROG
-

Geen relevante input binnengekomen

5.7 Vlaamse structuur
-

Loket cliëntoverleg en bemiddeling
 Deskundigen worden vanaf 2017 vergoed voor deelname aan een
cliëntoverleg nl. 100 euro, max. 2 deskundigen per cliëntoverleg
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-

Inzake ‘brug naar volwassenheid’ wordt ook gevraagd naar deskundigen
meerderjarigen
 2017: subsidie wordt niet meer toegekend d.m.v. MB, maar wel door besluit
Administrateur Generaal Agentschap Jongerenwelzijn (Stefaan Van Mulders).
 In 2017 wordt ‘sensibilisering’ in de regio’s opnieuw in het besluit
opgenomen, aanbod vanuit het regionaal loket naar informatierondes op
niveau van voorzieningen blijft bestaan. Hiervoor kan Carla Indekeu steeds
gecontacteerd worden.
Overleg voorzitters – Vlaamse administratie 1/12/2016
 Bespreking van het regioplan
 Afvaardiging IROJ in Taskforce PVF minderjarigen / schrijven voorzitters IROJ
naar ACO en koepels inzake hun standpunt hierover (zie bijlage)

6. Varia
Jan Nijs brengt het initiatief ’18 jaar en wat nu?’ onder de aandacht. Zie flyer in bijlage, met als
Limburgse momenten 7/02/2017 in Hasselt en 15/06/2017 in Genk.
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AFSPRAKENROOSTER
Afspraak

Wie

Tegen

Regioplan 2016-2019:

Wordt voorbereid
vanuit de Afdeling
Continuïteit en
Toegang (ACT)

Eerste kwartaal 2017

-

-

Voorbereiding installatie
werkgroep ‘brug naar
volwassenheid’
Voorstel naar actie binnen
thema ‘aanbod tijdens wachttijd’

Opvolging afspraken rond plan van aanpak
typemodules begeleiding

Via kerngroep RTJ

Structuren binnen Ligant en IROJ

Netwerkcoördinator
Ligant en voorzitter
IROJ

Status

Opmerking

Begin 2017
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