VERSLAG

IROJ Limburg

Datum

27/01/2017

Locatie

Provinciehuis Limburg, Haspengouwzaal

Refertenummer

2017/1

Aanwezig

Ine Lauwers (tandem ouders), Hilde Grondelaers (clientperspectief ouders),
Kris Clijsters (vzw Cachet), Johan Tuerlinckx (ITP), An Dylst (CLB), Jan Nijs (JW
ACT), Guido Vanhamme (K-diensten), Musti Onlen (cliëntperspectief ECM),
Caroline Vanderhallen(CGG), Tony Seyler (CAR), Katrien Van Loon (VK),
Marleen Bloemen (cliëntperspectief personen met een handicap), Bjorn
Winters (VGPH), Marc Goossens (CGG), Marcel Eerdekens (BJB), Gert Bortels
(Arktos), Veerle Umans (Ligant) Liesbeth Bex (jeugdmagistraat), Rita Roosen
(VAPH), Johan Van Roye (VAPH)

Verontschuldigd

Eric Berx (OSD), Ellen Hoefnagels (K&G), Ann Vandersanden (Pleegzorg), Johan
Neijens (CAW), Guy Vanderstraeten (CAW), Tom Smits (BJB), Guy Loubele
(BJB), Jan Claus (DOP), Christine Tielemans (CLB), Jo Voets (VAPH), Rudi Gerrits
(K&G/CKG)

Voorzitter

Carla Vanherle

Verslaggever

Carla Indekeu

Agenda
1. Goedkeuring en opvolging verslag 15 december 2016

ter beslissing

13.30 - 13.45

2. Regioplan 2016-2019: verdere opvolging

ter bespreking

13.45 - 14.30

3. Advisering UB VAPH RTJ minderjarigen

ter beslissing

14.30-15.00
15.00-15.30

Pauze
4. Stand van zaken Kern – en Werkgroepen IROJ
4.1 Werkgroep verontrusting
4.2 Werkgroep Advies en Planning
4.3 Kerngroep RTJ
4.4 Kerngroep Crisis
4.5 Netwerkstuurgroep Ligant
4.6 ROG
4.7 Vlaamse structuur

informerend

15.30 – 16.10

5. Signalen uit het werkveld

informerend

16.10 – 16.30

5.1 Stand van zaken Family Justice Centre
5.2 Vorming Eigen Kracht Conferenties
5.3 vzw Junitas
6. Varia

Het CAW is als sector verontschuldigd vandaag maar geeft mee dat ikv de beslissing rond agendapunt
3 zij het voorstel vanuit de WAP wensen te volgen.
Wijziging samenstelling IROJ
-

Voor het VAPH zal Johan VanRoye voortaan zetelen als effectief lid in het IROJ.
Erik Vreven, gecoöpteerd lid namens het cliëntperspectief jongeren neemt ontslag uit het
IROJ.

1. Goedkeuring en opvolging verslag 15 december 2016
Opvolging afsprakenrooster:
Afspraak

Wie

Regioplan 2016-2019:

Wordt voorbereid
vanuit de Afdeling
Continuïteit en
Toegang (ACT)

-

-

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

Opvolging afspraken rond plan van Via kerngroep RTJ
aanpak typemodules begeleiding
Structuren binnen Ligant en IROJ

Netwerkcoördinator
Ligant en voorzitter
IROJ

Tegen

Opvolging
Eerste punt op agenda van
IROJ 26/1/2017
Tweede punt wordt verder
voorbereid

Verdere opvolging in
kerngroep RTJ
Voorjaar 2017

Herformulering besluit agendapunt 4:
Uit de bespreking blijkt dat er heel wat vragen leven bij het gegeven van de prioritering, en vooral bij
het soms lange wachten op een passend hulpaanbod. Afhankelijk van het perspectief (voorziening,
aanmelder, gerechtelijke diensten, cliëntperspectief,…) worden er onder meer bemerkingen gemaakt
bij het werken met een quotum, de wachttijden en de zwaarte van de aangemelde dossiers. Een
gevolg van de grote druk op het GES-aanbod (onder meer via prioritering, maar ook omwille van veel
vragen naar 7/7 verblijf) is dat er binnen het VAPH, en met een uitbreiding naar ITP/ACT en met
vertegenwoordiging BJB-voorzieningen, een “GES-overleg” wordt opgestart om dit probleem op
Limburgs niveau –in eerste instantie- verder te analyseren en te beschrijven. Vanuit het
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cliëntperspectief wordt een treffend voorbeeld gegeven van een situatie waarin de lange wachttijd
op hulp zorgt voor onmacht bij de cliënten, en bijkomende moeilijkheden.
→ De vergadering gaat akkoord met deze formulering.
Typemodules begeleiding:
Inzake de opvolging van de invulling van het sjabloon rond de typemodules begeleiding meldt het
CLB dat er beslist werd dat het CLB dit sjabloon niet zal invullen; dit geldt voor heel Vlaanderen; het
is ontstaan uit het debat rond de (her)positionering van het CLB. Het CLB engageert zich ten volle
voor de Brede Instap, maar ‘Begeleiding’ zal geen module blijven binnen de ‘welzijnspoot’ van het
CLB. Begeleiding zal zich enkel toespitsen op de specifiek onderwijs-gerelateerde opdracht van het
CLB. Deze beslissing verandert niets aan het MDT-statuut van het CLB, noch van de opdracht ikv
positieve heroriëntering die in Limburg door het VCLB zal opgenomen worden.
→ De vergadering neemt hier kennis van.
Afvaardiging EMC in het Raadgevend Comité: Musti Onlen heeft naar aanleiding van zijn tussenkomst
op het vorig IROJ het initiatief genomen om rechtstreeks bij de minister te pleiten voor een
afvaardiging van EMC in het Raadgevend Comité. Er werd beslist het besluit aan te passen en te
voorzien in een plaats voor EMC in het Raadgevend Comité.
→ De vergadering is positief over deze beslissing en waardeert de stappen die hierin door Musti
Onlen zijn genomen.

Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd met aanpassing van bovenstaande tekst mbt agendapunt 4.

2. Regioplan 2016-2019: verdere opvolging
Naar aanleiding van de toelichting en bespreking van het regioplan op 15 december zijn geen
aanvullingen of bedenkingen bijkomend aangereikt. Er wordt opgeroepen de ideeën die aangereikt
zijn in de respectievelijke werkgroepen verder te concretiseren met het oog op het opstellen van een
concreet regionaal actieplan.
Het voorziene budget van 20.000 euro voor het Regioplan is tot op heden nog niet goedgekeurd door
Inspectie Financiën, maar dit wordt wel verwacht voor dit voorjaar; de vraag vanuit Cachet of dit een
terugkerend budget is voor de volgende jaren wordt positief beantwoordt door Jan Nijs. Het budget
van 10.000 euro specifiek voor participatie vanuit het Departement is wel reeds goedgekeurd. Dit
betreft evenwel een budget dat kan ingezet worden tot 2019, en is geen recurrent budget.
Inmiddels is vanuit ACT een voorstel geformuleerd rond de opstart van een IROJ-werkgroep
jongvolwassenen; het document wordt ter vergadering uitgedeeld en toegelicht door Jan Nijs.
Bespreking:
Vanuit het netwerk Ligant wordt gevraagd hoe dit zich situeert naast de bestaande werking van de
werkgroep jongvolwassenen van SPIL, en of hier een integratie mogelijk is? Indien de twee naast
elkaar staan, en dus een andere doelstelling hebben, dient er een onderscheid in de naamgeving van
de werkgroepen te zijn.
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De vergadering vraagt een duidelijk zicht op de concrete doelstelling van dit voorstel; er is in ieder
geval gedragenheid om rond deze doelgroep een bijkomend initiatief te nemen, maar volgende
vragen komen naar boven:
-

-

-

Betreft het de doelgroep van jongeren op de grens met volwassenheid die een aversie
heeft naar hulpverlening?
Wat zijn de concrete doelstellingen en wat is de afbakening van de doelgroep juist? Is het
gericht naar alle jongeren of enkel de jongeren uit de jeugdhulp met een complexe
problematiek, of jongeren in de jeugdhulp zonder netwerk?
Het IROJ sprak zich eerder uit over het belang van preventief werken met het
vooruitzicht op de overgang naar volwassenheid. Wordt dit meegenomen in de acties en
doelstellingen van dit nieuw initiatief?
Hoe matcht dit met initiatieven die eventueel op Vlaams niveau nog genomen gaan
worden?
De jongeren zelf zijn hierover niet bevraagd, is hiervoor nog een mogelijkheid?
Hoe breder de doelstellingen, hoe abstracter de werking zal zijn; de vergadering vraagt
een duidelijke afbakening en doelstelling en op welke manier dit kan gemonitord
worden.

Afgesproken wordt bovenstaande elementen in een startvergadering verder te beantwoorden en
van daaruit tot een gedragen afbakening te komen. Een belangrijke insteek is dat men wil werken
vanuit de praktijkervaringen naar het doen van beleidsvoorstellen. Er zal gekeken worden wat anders
en beter kan, waarbij goede praktijken meegenomen zullen worden.
De vergadering benadrukt dat samenwerking op het terrein noodzakelijk is; wanneer dezelfde
opdrachten aan verschillende sectoren worden toebedeeld wordt versnippering in de hand gewerkt
en gaat er te veel tijd en energie verloren aan het zoeken van afstemming.
Besluit:
1. De kern/werkgroepen concretiseren verder de acties die ze aangereikt hebben ikv het
regioplan
2. De startvergadering van de nieuwe werkgroep jongvolwassenen (voorlopige werktitel) gaat
door op 10 maart in het Provinciehuis, Voerenzaal, 10-12.30u. Bijgevoegd de oproep aan
geïnteresseerden voor deze werkgroep. De IROJ leden wordt gevraagd deze verder te
verspreiden.

3. Advisering UB VAPH RTJ minderjarigen
Om haar voorstel te formuleren heeft de werkgroep Advies en Planning zich gebaseerd op volgende
input:
– Omzendbrief : advies verstrekken voor 273,88 personeelspunten → 277.718 euro
– 12 aanvraagdossiers VAPH voorzieningen, voor een totale vraag van 866.285 euro
– Resultaten van een bevraging van de noden binnen het Rechtstreeks Toegankelijke
Jeugdhulplandschap
– Voorstel vanuit het platform VAPH-18
Johan Van Roye licht ter vergadering het voorstel vanuit het VAPH-platform kort toe.
Op basis van deze elementen legt het WAP onderstaand voorstel voor aan het IROJ:
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Advies naar het IROJ

Voorstel vanuit de WAP:
Goedkeuring verlenen aan bovenstaande tabel mits monitoring van onderstaande punten waarover
het platform VAPH-18 gevraagd wordt te rapporteren aan het IROJ tegen het voorjaar van 2018:
- Hoe zijn de extra middelen in praktijk ingezet? Aantal begeleidingen, aantal (nieuwe)
jongeren, effect op wachtlijsten.
- Op welke manier wordt er binnen de VAPH sector onderling samengewerkt en expertise
gedeeld in het kader van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp?
- Wat zijn criteria op basis waarvan hulpvragen niet kunnen worden opgenomen binnen de
respectievelijke voorzieningen, met andere woorden het IROJ / WAP wil zicht krijgen op
elementen die bepalen dat bepaalde jongeren niet bij de voorziening terecht kunnen.
- Op welke wijze maken jullie het RTJ-aanbod gezamenlijk bekend bij cliënten? Indien dit
niet het geval is geeft het IROJ dit mee als aanbeveling naar de toekomst.
- Wat is er sectoraal en op voorzieningenniveau ondernomen om de vertrouwenspersoon
meer ingeburgerd te krijgen?
Besluit:
De vergadering volgt het voorstel van de WAP en het advies wordt overgemaakt aan de VAPH
administratie erkenningen.

4. Stand van zaken Kern – en Werkgroepen IROJ
Onderstaand terugkoppeling van de werkgroepen die nog zijn samengekomen na de laatste IROJ
vergadering.
4.1 Werkgroep verontrusting
-

De deelwerkgroep rond de inspiratiedag ‘taal geven aan verontrusting’ is nog
samengekomen op 24/01 als laatste voorbereiding op de sessies; de pool staat klaar met een
mooi programma. Wat betreft de inschrijvingen wordt meegedeeld dat er nog heel wat
ruimte is omdat niet iedereen die oorspronkelijk ingeschreven was zich kon vrijmaken voor
de nieuwe data. De IROJ leden wordt gevraagd in de eigen sector nog kandidaten door te
geven aan Jan Nijs voor deze dagen: 10/2 voormiddag en 17/3 als terugkomsessie. De
uitnodiging wordt toegevoegd als bijlage aan dit verslag
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-

Afwerking actie 3 afstemmingsoverleg GV → de verslaggeving en bespreking hiervan wordt
geagendeerd op het eerstvolgend IROJ van 7 maart, dan wel dat van 20 april.

4.2 Werkgroep Advies en Planning
Naast de voorbereiding van het advies UB VAPH heeft de werkgroep volgende opvolgpunten
besproken:
- Terugkoppeling JW beslissing UB 2017, geadviseerd door IROJ van 25/10/2016
Uit het overzicht van de besluitvorming van Jongerenwelzijn mbt de omzendbrief van 4 juli
2016, blijkt dat het advies afgeleverd door het IROJ van 25 oktober 2016 niet volledig gevolgd
werd, zonder dat dit afwijkend advies gemotiveerd wordt. Het WAP vraagt hiervoor toch een
motivering te krijgen en wenst dit via het IROJ Limburg aan te kaarten bij JW.
- Budget Niet Begeleide minderjarigen
Er is een budget vrijgemaakt en toegekend met betrekking tot deze doelgroep. Dit valt
weliswaar buiten het bestek van de adviesrol van de IROJ, maar evenwel vraagt het WAP om
toch ook geïnformeerd te worden over beslissingen waardoor voorzieningen of sectoren een
bijkomende erkenning krijgen. WAP heeft er alle belang bij een goed en juist zicht op het
aanbod te hebben en wenst hiervoor dan ook ten minste geïnformeerd te worden en dit niet
enkel via persberichten te moeten vernemen.
Besluit:
De vergadering volgt deze punten vanuit het WAP en besluit tot het opmaken van een schrijven aan
JW namens IROJ met betrekking tot bovenstaande punten.
4.3 Ligant
- De mobiele werking geraakt stilaan meer bekend.
- Inzake de engagementsverklaring van 2014 rond complexe zorgnetwerken is geëvalueerd
waarbij nu de vraag voorligt hoe dit best geïntegreerd kan worden binnen de IROJ-structuur?
Er wordt alvast voorgesteld de evoluties hierover op regelmatige basis ook terug te koppelen
aan het IROJ. Met de netwerk coördinator wordt bekeken wanneer en op welke manier dit
op het IROJ geagendeerd wordt.
- Het dossier rond de reconversie is door de bevoegde overheid bekrachtigd als een zeer sterk
inhoudelijk dossier. Inmiddels is voor dit dossier de planningsvergunning toegekend.
4.4 Vlaamse structuur
Het Raadgevend Comité heeft op 19 januari haar startvergadering gehad.
Volgende data van samenkomst van het Raadgevend Comité zijn:
23/02, 23/03, 20/04, 18/05 en 22/06.

5. Signalen uit het werkveld
-

Vorming Eigen Kracht Conferenties, zie folder in bijlage; voor Limburg gaat dit door op
24/04/2017 van 9:30 tot 16:00 uur, VAC Hasselt, Koningin Astridlaan 50 - 3500 Hasselt
vzw Junitas: fusie tussen vzw De Weijers en vzw Jongerenwerking Don Bosco Genk per
1/1/2017. Meer info in het document in bijlage.
Caroline Vanderhallen meldt dat het project ‘Kinderen uit de knel’ tijdelijk subsidies ontvangt
om in 2017 het project te continueren en om een draaiboek te schrijven rond de unieke
samenwerking in Limburg tussen Welzijn en gezondheidszorg (CAW, VK en CGG) en justitie.
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AFSPRAKENROOSTER
Afspraak

Wie

Tegen

Status

Overmaken advies IROJ UB VAPH 2017 RTJ
minderjarigen aan VAPH administratie

Voorzitter

31/01/2017

Ok

Verspreiden oproep toetreding werkgroep
jongvolwassenen

IROJ leden

Asap

De kern/werkgroepen concretiseren verder
de acties die ze aangereikt hebben ikv het
regioplan

Kerngroep RTJ
Kerngroep Crisis
Werkgroep Verontrusting
WAP
Cliëntvertegenwoordigers
Andere initiatiefnemers
IROJ leden bekijken in eigen Asap
sector

Kandidaten doorgeven aan Jan Nijs voor de
inspiratiedag ‘Taal geven aan verontrusting’

Opmerking
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