VERSLAG

IROJ Limburg

Datum

07/03/2017

Locatie

Provinciehuis Limburg, Kempenzaal 1

Refertenummer

2017/2

Aanwezig
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Kris Clijsters (vzw Cachet), Jan Nijs (JW ACT), Christine Swyssen (K-diensten),
Musti Onlen (cliëntperspectief ECM), Caroline Vanderhallen(CGG), Katrien Van
Loon (VK), Anja Jansen (cliëntperspectief personen met een handicap), Bjorn
Winters (VGPH), Marc Goossens (CGG), Ruben Tempelaere (BJB), Gert Bortels
(Arktos), Veerle Umans (Ligant), Jo Voets (VAPH), Johan Van Roye (VAPH), Eric
Berx (OSD), Ellen Hoefnagels (K&G), Ann Vandersanden (Pleegzorg), Johan
Neijens (CAW), Guy Vanderstraeten (CAW), Tom Smits (BJB), Christine
Tielemans (CLB), Rudi Gerrits (K&G/CKG)

Verontschuldigd

Johan Tuerlinckx (ITP), An Dylst (CLB), Joke Hendrickx (CLB), Jan Claus (DOP),
Guido Vanhamme (K-diensten), Tony Seyler (CAR), Liesbeth Bex
(jeugdmagistraat)

Voorzitter

Carla Vanherle

Verslaggever

Carla Indekeu

Agenda
1. Goedkeuring en opvolging verslag 27 januari 2017

ter beslissing

13.30 - 13.45

2. Regioplan 2016-2019: verdere opvolging

ter bespreking
en beslissing
informerend

13.45 - 14.45

3. Family Justice Center: stand van zaken

14.45-15.00
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 – 16.15

5. Signalen uit het werkveld

informerend

16.15– 16.30

5.1 Middelen voor Cliëntoverleg en Bemiddeling 2017
5.2 Cachet: uitzending Panorama 8 maart
5.3 Organisatiestructuur LPJ
5.3 Vraag rond informatie-uitwisseling bij het gebruik van
verschillende registratiesystemen.
6. Varia

Wijziging samenstelling IROJ
-

Voor BJB volgt Ruben Tempelaere Marcel Eerdekens op als effectief lid; als plaatsvervanger
voor BJB zal Ann Everaerts zetelen in het IROJ.
Voor het VK wordt Linda Loix als plaatsvervangend lid vervangen door Stefanie Deberdt.
Voor het CLB GO! wordt Joke Hendrickx plaatsvervanger ipv Marc Frederix.

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

Wie

Overmaken advies IROJ UB VAPH
2017 RTJ minderjarigen aan VAPH
administratie

Voorzitter

Verspreiden oproep toetreding
werkgroep jongvolwassenen

IROJ leden

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

Kerngroep RTJ
Kerngroep Crisis
Werkgroep
Verontrusting
WAP
Cliëntvertegenwoor
digers
Andere
initiatiefnemers
Kandidaten doorgeven aan Jan Nijs IROJ leden bekijken
in eigen sector
voor de inspiratiedag ‘Taal geven
aan verontrusting’

Tegen

Opvolging
Ok

Zie agendapunt 2

Zie agendapunt 4.1

Opvolging:
-

Het advies van het IROJ ikv UB VAPH RTJ 2017 werd overgenomen door de VAPH
administratie en UB VAPH werd goedgekeurd. De administratie laat weten dat de erkenning
vanaf 1/01/2017 geldt.
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-

-

Werkgroep jongvolwassenen: 11 personen hebben zich kandidaat gesteld, voor
cliëntvertegenwoordigers is Kris Clijsters van vzw Cachet vertegenwoordigd. Gert Bortels
(Arktos) wenst ook toe te treden aan deze werkgroep.
UB Jongerenwelzijn: antwoord vanuit JW ontvangen op de vragen vanuit IROJ, zie brief als
bijlage.
Müsti Onlen heeft vragen inzake de wijziging van de module ‘begeleiding’ binnen het CLB. De
voorzitter stelt voor dit mee te nemen naar agendapunt 4 gezien er nog opmerkingen
hierrond gemeld werden.

Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd

2. Regioplan 2016-2019: verdere opvolging
De voorzitter benadrukt dat de kansen voor de regio om van dit regioplan een ‘Limburgs verhaal’ te
maken met eigen accenten en acties. Er zijn inmiddels verschillende besprekingen hierover geweest
in de randstructuur van het IROJ. De voorzitter geeft het woord aan Jan Nijs die m.b.v. een vlaams
sjabloon de verschillende acties overloopt. Deze stand van zaken wordt zo op een uniforme manier
overzichtelijk gemaakt ten aanzien van het Aansturingscomité.
Bespreking:
De vijf pijlers van het regioplan worden systematisch overlopen, en ter vergadering ten dele
aangevuld.
Besluit:
Vanuit Ligant, de kerngroep Crisis en Pleegzorg wordt op basis van de bespreking in het IROJ nog de
juiste formulering doorgegeven om op te nemen in het sjabloon.
In de definitieve versie van dit overzicht zijn alle acties terug te vinden onder de verschillende
onderdelen van het regioplan; dit sjabloon wordt opgenomen als bijlage aan het verslag.

3. Family Justice Center: stand van zaken
Guy Vanderstraeten (CAW) situeert de stand van zaken rond het Family Justice Center.
Gezien de provinciale ondersteuning in 2018 wegvalt en dit een Vlaams verhaal wordt, werd het
volgende traject afgesproken:
- Op basis van input uit verschillende werkgroepen heeft de provincie Limburg heeft een
draaiboek opgesteld voor FJC 1.0.
- In het voorjaar start het Limburgs Family Justice Center, in een gefaseerd traject:
o Eerst vanuit een locatie in Hasselt, later ook vanuit Genk (2018 of 2019)
o Er wordt een provinciedekkend aanbod uitgebouwd waarbij in de werkingsprincipes
rekening gehouden kan worden met regionale/lokale realiteit, noden, behoeften en
ontwikkelingen.
o Organisaties/partners zowel Hasselt als Genk gemeenten stellen middelen ter
beschikking: → OCMW’s, parket Limburg, justitiehuizen, politie, CAW, VK, GGZ, UCLL
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o

In deze eerste fase kunnen aanmeldingen enkel via de politiediensten gebeuren; op
langere termijn zal dit ook vanuit andere actoren, incl. cliënten zelf, kunnen
gebeuren.

Op 16/03 is er hierover een overleg om specifiek met de welzijns- en gezondheidspartners van
gedachten te wisselen. Vanuit het IROJ wordt opgemerkt dat niet alle partners hiervoor zijn
genodigd. Guy legt uit dat men dit project stap voor stap wilt opbouwen en zo de andere
partners betrekken. Maar de uitnodiging staat open voor alle IROJ-partners.
De voorzitter stelt voor om dit ook in het regioplan op te nemen nl.: ‘korte keten samenwerking
justitie/welzijn/politie’.
Besluit:
- De ontwikkelingen rond dit proces worden verder opgevolgd in het IROJ.
- Vanaf het moment dat dit project duidelijker wordt, zal dit eveneens toegelicht worden
tijdens het overleg van cliëntvertegenwoordigers.

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
-

Actie 2: De inspiratiedagen ‘taal geven aan verontrusting’ lopen, de tweede sessie vindt
plaats op 17/03.Het VK meldt dat deelname en samenwerking met cliëntparticipatie een
absolute meerwaarde is en bedankt Bethanië voor het ter beschikking stellen van de zaal.
Ook vanuit het VCLB haalt Christine Tielemans aan dat de medewerkers eveneens zeer
tevreden waren.

-

Actie 3: Afstemmingsoverleg GV en sectoren
Op het IROJ van 20/4 wordt de nota inzake de resultaten van dit afstemmingsoverleg ten
gronde besproken.
Voorbereidend hieraan zal de werkgroep verontrusting een specifieke vergadering wijden
aan het opstellen van actievoorstellen binnen de drie grootste topics die naar voor
geschoven worden, en ook binnen het regioplan benoemd worden:
o “GAP”
Afstemming is goed, maar lost niet alles op; iedereen doet meer dan “moet”, maar
ook daar zitten grenzen op. Er blijft een spanning tussen de theorie en de praktijk; in
het jeugdhulplandschap zijn in de praktijk niet alle handelingen rond ‘verontrusting’
volledig gedekt, en plooit men zich terug op kernopdrachten.
o Wat is Mano?
Communicatie over Mano vergt blijvende aandacht: wat het is, waarom een situatie
wel, dan niet, als Mano bestempeld wordt door de GV, … Maar ook van belang hier is
het inzetten van feedbacklussen over het resultaat van het case-onderzoek.
o Toegang
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Er wordt een verminderde beschikbaarheid, zowel RTJ als NRTJ, vastgesteld voor de
Mano-dossiers. Ook voor de GV is het zo dat de toegankelijkheid een probleem is en
de hulp die maatschappelijk nodig is niet gerealiseerd kan worden. In de zoektocht
gaat bij de GV veel arbeidstijd verloren.

4.2 Kerngroep RTJ
- Afstemmingsoefening: één voorziening gaf nog geen input. De Kerngroep RTJ maakt zelf een
eerste analyse en bereidt een SWOT-analyse voor als hulp voor de andere kern- en
werkgroepen bij het maken van hun analyse.
- Regioplan: inzake de actie ‘aanbod tijdens wachttijd’ werden enkele vragen gebundeld die
bevraagd worden bij de achterban van de verschillende sectoren.
- Opmerkingen en reacties van de Kerngroep RTJ rond de herpositionering van het CLB
omtrent de module begeleiding met als besluit dit op het IROJ te brengen:
o Zeer spijtig, dit is niet integraal werken
o We zetten opnieuw schotten, ‘Onderwijs’ gaat zich weer apart zetten terwijl de
competenties wel aanwezig zijn binnen de CLB’s
o De G.V. geven aan dat de samenwerking met het CLB zeer positief was
o Vanuit het crisismeldpunt uit Johan Neijens zijn bezorgdheid daar de CLB’s
‘hoofdaanbieders’ van crisis -18j zijn
o Er zijn wel middelen van Jongerenwelzijn naar ‘Onderwijs’ gegaan voor positieve
heroriëntering, dus waarom kan CLB dan geen welzijn opnemen?, dit voelt niet
correct
o Het aanbod begeleiding in Limburg zo goed mogelijk inzetten via uitstroom naar de
andere sectoren, maar andersom?
De voorzitter vraagt hierover verduidelijking en geeft het woord aan Christine Tielemans van het CLB.
Christine Tielemans legt uit dat er een nieuw decreet in de maak is waarin hopelijk de positie van het
CLB wordt verduidelijkt. Ze benadrukt dat er op het veld niets verandert en dat het CLB wel
engagement blijft opnemen rond de vier peilers nl.:
- Onderwijs loopbaanbegeleiding
- Leren en studeren
- Psychisch en sociaal welbevinden
- Preventieve gezondheidszorg
De middelen van Jongerenwelzijn inzake positieve heroriëntering worden dan ook strikt gescheiden
gehouden en enkel hiervoor ingezet.
Besluit:
Vanuit het IROJ Limburg zal dit gegeven gesignaleerd worden naar Vlaanderen met de vraag naar
meer duidelijkheid inzake de positie en verwachtingen van de CLB’s.

Pagina 5 van 9

4.3 Kerngroep Crisis
-

-

-

Johan Neijens situeert de grote lijnen inzaken de cijfers van CPL -18J 2016. Deze worden
toegevoegd als bijlage aan dit verslag; vragen hierover kunnen altijd nog aan Johan gericht
worden.
Inzake de uitbreiding van het mogelijk aanbod is er op de nota (besproken IROJ nov 2016) en
de daaropvolgende brief aan de sectoren VAPH en BJB reactie gekomen is vanuit o.a. Kids,
vzw De Zeshoek, Ter Engelen, Pieter Simenon. Het op het IROJ brengen van deze vraag naar
mogelijk aanbod heeft dus een positief resultaat opgebracht.
Integratie crisispleegzorg: Pleegzorg komt achter het meldpunt met mogelijk aanbod én
verzekerd aanbod. (opvang van max. 14 dagen)
Er is terug een mandaat vanuit het CLB in de Kerngroep Crisis.

4.4 Ligant
- In het kader van het programma Crosslink (Intersectorale consult en liaison) is er een
bevraging geweest inzake alle aspecten, noden en expertise rond kinderen en jongeren met
een psychische problematieken. Voor verdere vragen hierover kan Dries Vanderputte alrijd
gecontacteerd worden (dries.vanderputte@ligant.be).
- Kristien Swijsen is de nieuwe voorzitter van het netwerk Ligant.
- Er is een website in de maak die in de loop van de maand maart online zal komen. De
lopende programma’s worden hierin helder gesitueerd.
- Indien er binnen de sectoren nog nood aan toelichting rond de mobiele werking kan dit altijd
aangevraagd worden via de netwerkcoördinator, Veerle Umans.
4.5 Vlaamse structuur
- Raadgevend comité
Kris Clijsters meldt dat er tijdens het tweede overleg op 23/02 erg beperkt werd gesproken
over ‘jong volwassenen’. De tekst inzake jongvolwassenen regionaal/Vlaams moet nog
geadviseerd worden. De vergadering is in hoofdzaak blijven stilstaan bij haar huishoudelijk
reglement. Daarnaast kwam ook een toelichting rond de begroting JW 2017 en de
beleidsbrief 2016-2017 aan bod.
-

IROJ voorzitters
o De voorzitter meldt dat de IROJ voorzitters zich opnieuw vragen stellen bij de huidige
structuur waarbij de IROJ geen signaalfunctie meer zouden hebben. De IROJ vragen
meer duidelijkheid tijdens het overleg met de administratie op 16/03.
o

Bezorgdheden PVF, specifiek voor doelgroep GES+
Fundamenteel verschillende financiering voor VAPH GES+ groep ten opzichte van hun
verwante doelgroep uit Jongerenwelzijn.
Dit financieringsverschil zal bij de toeleiding naar zorg / naar de sector een cruciale rol
gaan spelen: daar waar nu voor deze jongeren inhoudelijke elementen aan de basis
liggen van hun toeleiding naar JW of VAPH, zullen de financiële criteria de bovenhand
gaan nemen.
(Doet zich mogelijk ook voor bij andere doelgroepen, bv CAR)
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→ Vraag om voor de GES+ doelgroep ook een alternatief financieringssysteem te
maken
→ Vraag ook dit gegeven te onderzoeken voor andere doelgroepen
Bestedingsrecht van de PVF middelen bij de ouders? In 50% van de
ondersteuningsnoden binnen de vrijwillige hulpverlening is er sprake van een
problematische context

5. Signalen uit het werkveld
5.1 Middelen voor Cliëntoverleg en Bemiddeling 2017
Eind januari ontving het regionaal Loket het Besluit van de administrateur-generaal van het
agentschap Jongerenwelzijn tot toekenning van een subsidie; Limburg ontvangt voor de organisatie
en de ondersteuning van cliëntoverleg en bemiddeling 26 508 euro. Tijdens het vorige IROJ meldde
het Loket dat vanaf 2017 deskundigen, die deelnemen aan een cliëntoverleg, 100 euro forfaitaire
onkostenvergoeding ontvangen. Hiervan wordt echter geen melding gemaakt in het Besluit. Dit
werd door het Loket Limburg gemeld maar heeft tot op heden nog geen antwoord ontvangen.
Duidelijkheid hierrond wordt gevraagd tijdens het overleg met Regionale Loketten en administratie
op 29/03.
5.2 Organisatiestructuur LPJ
Ruben Tempelaere haalt aan dat n.a.v. de reorganisatie van de 15 vzw’s de mandaten in het IROJ
en de randstructuur werden aangepast. Er werd eveneens afgesproken de IROJ agenda telkens
voor te bereiden tijdens het LPJ.
5.3 Vraag rond informatie-uitwisseling bij het gebruik van verschillende registratiesystemen.
Momenteel worden er verschillende registratiesystemen gebruikt wat informatiedeling
bemoeilijkt.
Jan Nijs meldt dat hierop op lange termijn een antwoord komt nl. ikv de ontwikkelingen van ‘Eyouth’. http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_commissies/2016-2017/commWEL20170221-1115885.pdf.→ zie p.16 van dit verslag

6. Varia
6.1 Cachet: uitzending Panorama 8 maart
In het onderzoek dat SOS Kinderdorpen België samen met Cachet vzw uitvoerde, vertellen
jongeren alvast dat ze willen gezien worden als 'gewone' jongeren, net zoals alle anderen, maar
met het verschil dat ze opgroeien in een ongewone situatie. Er gaat de laatste tijd enorm veel
aandacht naar de transitie van jeugdhulp naar zelfstandigheid. Terecht. Belangrijk echter is dat
als we kinderen en jongeren goed willen ondersteunen in het vormgeven van hun eigen leven,
dat al begint van bij dag een.
De redactie van tv-programma Pano volgde een aantal jongeren in hun moedige, maar moeilijke
stappen richting zelfstandig worden. Op 8 maart wordt de reportage uitgezonden.

6.2 Nieuw aanbod
-

Bethanië: Jo Voets meldt een nieuw laagdrempelig aanbod voor jongeren met
gedragsproblemen van 18 tot 23 jaar. Hiervoor is geen ‘VAPH ticket’ (aanmeldingsplicht)
nodig en er wordt o.a. dagbesteding en outreach aangeboden, ook voor dakloze jongeren.
Voor de bekendmaking is er momenteel een brochure in de maak.
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-

De Regenboog: Johan Van Roy meldt eveneens dat er voor dagactiviteiten voor
personen met een beperking, ook tijdens schoolvakanties, via drie websites (De
Regenboog, Autisme Limburg en Doeda.be) aangemeld kan worden en dat dit met
RTH middelen opgevangen wordt.
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AFSPRAKENROOSTER
Afspraak

Wie

Tegen

Schrijven naar Vlaanderen inzake
bezorgdheden signaal van CLB’s mbt de
afstemmingsoefening rond de typemodules
begeleiding

Voorzitter

Asap

Status

Opmerking
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