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1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VERSLAG 23 MEI 2017
Op de zitting van IROJ Limburg van 23 mei, vertegenwoordigde Rita Roosen de sector VAPH als
plaatsvervanger voor Jo Voets. Het overzicht van aanwezigen wordt hieraan aangepast.
Inhoudelijk worden verder geen opmerkingen gemaakt bij het verslag. De vergadering keurt het
verslag goed.
Het afsprakenrooster wordt overlopen; de nodige acties werden ondernomen. Zodra er door het
Aansturingscomité Jeugdhulp (ACO) een antwoord komt op de gesignaleerde beleidssignalen, zal
dit aan het IROJ worden overgemaakt.
In dit verband ontving IROJ Limburg ook een antwoord vanuit het ACO op een eerdere brief die
werd verstuurd, en die betrekking had op een signaal vanuit de CLB mbt. de afstemmingsoefening
typemodules begeleiding. Dit antwoord werd bezorgd bij de verspreiding van de vergaderstukken;
IROJ Limburg neemt kennis hiervan.

2. VOORZITTERSCHAP IROJ LIMBURG
In opvolging van de bespreking op het vorige IROJ, werkte het IROJ-comité een voorstel uit om te
komen tot een nieuwe voorzitter. Raf Van Hoof licht de eerder bezorgde nota hierover toe, en
overloopt het gevraagde functieprofiel.
Op basis van reacties tijdens de vergadering, wordt de communicatie over de geschetste procedure
licht gewijzigd. Er zal niet worden gesproken over een gesprek van de kandidaten met een
selectiecommissie, maar wel over een afstemmingsgesprek met een delegatie van het IROJ. Het
document wordt in die zin aangepast.
Vanuit de sector K&G wordt de suggestie gedaan om een ondervoorzitter te voorzien, om de
werklast van een voorzitter te verlagen. Omdat er al een IROJ-comité is geïnstalleerd met dit doel,
beslist IROJ Limburg om geen ondervoorzitter te voorzien.
De voorgestelde samenstelling van de commissie wordt gewijzigd: Caroline Vanderhallen zal in de
plaats van Eric Berx deelnemen. Zo wordt een gendermix bekomen.
Tenslotte beslist IROJ Limburg de oproep niet alleen te verspreiden onder de leden, ereleden en
departementshoofden van inhoudelijk aansluitende departementen bij PXL, UCLL, Qrios en CVO
Step, maar dat de vertegenwoordigers in het IROJ dit ook zelf binnen hun sectoren kunnen
verspreiden.

Besluit
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IROJ Limburg gaat akkoord met de door het IROJ-comité voorgestelde werkwijze, mits vervanging
van Eric Berx als lid van de selectiecommissie door Caroline Vanderhallen, en mits lichte aanpassing
in formulering van de procedure in het functieprofiel. Het gezochte profiel en de gevraagde
competenties worden verder bevestigd.
IROJ Limburg gaat akkoord met de voorgestelde timing.
IROJ Limburg gaat akkoord met de voorgestelde wijze van verspreiding, en beslist aanvullend om
de oproep ook te laten verspreiden binnen de sectoren die deel uitmaken van het IROJ. De
sectorvertegenwoordigers zullen hierin voorzien.

3. TERUGKOPPELILNG VLAAMS OVERLEG IROJ-VOORZITTERS,
PROVINCIES/VGC EN ADMINISTRATIE
Op 1 juni vond een Vlaams overleg plaats met de IROJ-voorzitters, de administratie, de provinciale
ondersteuners en de voorzitter van het Aansturingscomité Jeugdhulp.
Raf Van Hoof nam deel aan dit overleg, en doet hierover ter informatie onderstaande
terugkoppeling:
 regionale actieplannen: er wordt een online bekendmaking van de actieplannen gevraagd door
het ACO. Dit wordt in de (nabije) toekomst voorzien. Bij de acties zal dan ook een status
worden toegevoegd opdat de meest passende informatie geboden wordt.
 netwerkkaart jeugdhulp: er werd een overzicht gemaakt van de bestaande overlegstructuren in
de diverse regio’s. Dit overzicht gaat als bijlage bij het verslag. Op dit moment wordt er geen
vraag gesteld tot rationaliseren, maar wordt wel de vaststelling gedaan dat er heel wat overleg
bestaat. Vraag is: zijn deze bestaande structuren allemaal efficiënt? Veerle Umans geeft aan
dat hierover reeds in het verleden werd overlegd tussen haarzelf en Carla Vanherle, opdat er
een zo goed mogelijke afstemming zou zijn tussen de structuren van Ligant en IROJ.
 Toelichting vaststellingen jeugdhulpregie in de regio’s: de Afdeling Continuïteit en Toegang
(ACT) bereidt een presentatie voor over de vaststellingen van de jeugdhulpregie, tegen het
IROJ van september. Dit wordt dan ook opnieuw besproken in het najaar.
 Eenzijdige stopzettingen - uitnodiging tot regionale dialoog: wanneer niet de cliënt, maar wel
de voorziening hulp wil stoppen, worden moeilijkheden ervaren om vervolghulp te installeren.
Om aan dit pijnpunt te werken, en in de eerste plaats eenzijdige stopzettingen te vermijden,
worden in het najaar feedbacklussen (minstens 1 per regio) georganiseerd door de ACT. Doel is
het overleg aan te gaan, en o.a. het instrument bemiddeling te promoten. Nadien zal een
regionale nota worden voorbereid, ter bespreking op de IROJ.
 Advisering en regionale programmatie: de Vlaamse werkgroep Advies en Planning krijgt de
opdracht te werken aan een deontologisch kader dat van toepassing is wanneer de IROJ
besprekingen voeren ikv. advisering en regionale programmatie. Een dergelijk kader is van
belang owv. de rechtsgeldigheid en juridische zekerheid bij adviesverlening en beslissingen die
hiermee rekening houden. Regionale praktijken rond een dergelijk deontologisch kader,
worden meegenomen in deze oefening.
 Wachtlijsten: vanuit RTJ wordt de vraag gesteld naar initiatieven om wachtlijsten RTJ zichtbaar
te maken. Voor eind 2017 valt een Vlaams initiatief hierrond te verwachten. Er zullen enkele
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kaders en tools worden aangereikt, die regionaal in de praktijk zullen kunnen gebracht worden.
De installering van een regie is niet uitgemaakt; er zijn immers vragen of dit zinvol is.
PVF-minderjarigen: het traject naar hervorming en invoering persoonsvolgende financiering
voor minderjarigen loopt. Een invoering van dit systeem is ten vroegste in 2019 te verwachten.
Een knelpunt: wat voor jongeren die niet alleen hulp ontvangen, aangeboden vanuit de sector
VAPH? Hierover is nog geen intersectorale duidelijkheid.
Uitvoering Jeugdhulp 2.0: jeugdhulp 2.0 blijft de richting waarnaar integrale jeugdhulp wil
evolueren. Voor het einde van deze legislatuur moeten de kaders alvast duidelijk zijn.
Concretisering gebeurt door het ACO en Raadgevend Comité. De grootste onduidelijkheid is er
op dit moment omtrent de installatie van ‘1 jeugdhulp’. Dit is nog niet als formele opdracht
neergelegd. Gesignaleerd pijnpunt is eveneens de huidige manier van subsidiëren vanuit de
verschillende agentschappen waarbij verschillende regels van toepassing zijn.
Afstemming typemodules begeleiding: de afstemmingsoefening is quasi afgerond; de CLB
hebben zich echter teruggetrokken. Momenteel loopt de analyse: van welke hulp is er veel
voorhanden of net niet, wat is helder of vaag,… Deze analyse is van cruciaal belang voor een
intersectorale programmatie. De vrijgekomen informatie zal geïntegreerd worden in nieuwe
modulering en een betere input van de sociale kaart. Bovendien is deze informatie cruciaal om
aan de slag te gaan met de wachtlijsten binnen de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De
Vlaamse overheid spreekt het engagement uit dat de oefening geen impact heeft op de
erkenningen, ook al wijkt het effectieve aanbod af van dit waarvoor voorzieningen erkend zijn.
Het kan wel aanleiding zijn voor regionaal overleg om te komen tot aanpassingen waarbij de
erkenningen aansluiten op de realiteit.
Monitoring van de uitvoering van artikel 75/1: de IROJ worden gevraagd hieromtrent te
communiceren; binnen IROJ Limburg gebeurde dit al op het overleg van 23 mei.
Scheiding van MOF en VOS - welke concrete acties worden ondernomen om de private
voorzieningen voor te bereiden op hun nieuwe rol na de scheiding van MOF en VOS: Als gevolg
van het nieuwe decreet jeugddelinquentierecht, wordt een toestroom verwacht naar private
hulpverlening. Agentschap Jongerenwelzijn wil dit opvangen door de huidige situatie beter te
monitoren en op basis daarvan overgangsmaatregelen uit te werken.

4. REGIOPLAN
Het IROJ-comité stelt voor om de bespreking van het regioplan tot een vast agendapunt op het
IROJ te maken. Het IROJ gaat hiermee akkoord.
Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld naar een definitieve versie van het regioplan, waarin
de laatste wijzigingen zijn opgenomen. Er wordt afgesproken om het regioplan toe te voegen aan
dit verslag. Daarnaast is de vraag om het op alle werk- en kerngroepen, en ook sectorale
overleggen, te bespreken. Doel daarvan is te komen tot een verdere verfijning, en invulling van
onduidelijkheden; niet voor elke actie werden bijvoorbeeld al trekkers aangeduid. Op basis van de
meest recente versie van het regioplan, zal deze bespreking gevoerd kunnen worden. Verfijningen
aan het regioplan worden bezorgd aan Jan Nijs.
Jan Nijs wijst erop, dat er nog een saldo is van ongeveer 3.000 euro. Voorstellen hierrond blijven
welkom. Om de voorziene middelen ook effectief te kunnen uitgeven, wijst Jan er verder op dat er
stavingstukken (bv. offertes) moeten worden bezorgd aan het ACO. Op basis hiervan zal het ACO al
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dan niet beslissen over de effectieve besteding van de middelen. De stukken kunnen via Jan Nijs
aan het ACO bezorgd worden.
Vanuit de cliëntvertegenwoordigers wordt opnieuw de vraag gesteld waarom de actie
‘bekendmakingscampagne vertrouwenspersoon’, voor een kostprijs van 1.500 euro, wordt
voorzien. Er loopt immers ook een Vlaamse campagne vanuit het Departement WVG. Is een
bijkomende regionale actie dan nog nodig/nuttig? De actie opgenomen in het regioplan is een actie
vanuit het IROJ als gevolg van de invoering van ‘vertrouwenspersoon’ als regionaal
adviseringscriterium en de eerste bevindingen die dit opleverde (o.a. grote nood aan basiskennis,
hoe begin je eraan? Etc.) Om deze actie uit te werken, gaat het IROJ in zee met het Limburgse
Contactcomité organisaties jeugdzorg. Het Departement WVG (Jole Louwagie, Linda Aerts) neemt
deel aan het voorbereidend overleg in de regio. Daar zal ook de budgetkwestie uitgeklaard worden.
De vertegenwoordigers van BJB geven aan dat er binnen de sector enthousiasme is over het
regioplan, maar bezorgdheid over het aantal geformuleerde acties. Ook is er bezorgdheid of de
bespreking van het regioplan, op termijn niet zal leiden tot een nieuw structureel overleg, terwijl er
al heel wat kerngroepen bestaan.
Besluit
De bespreking van het regioplan wordt een vast agendapunt op het IROJ.
Binnen de randstructuren en deelnemende sectoren van het IROJ wordt het regioplan besproken
met het oog op verdere verfijning en concretisering. Ten behoeve hiervan, wordt de meest recente
versie van het regioplan verspreid.

5. STAND VAN ZAKEN KERN- EN WERKGROEPEN IROJ
5.1 KERNGROEP VERONTRUSTING
Eric Berx en Katrien Van Loon lichten de werkzaamheden van de kerngroep verontrusting toe:
 Vanuit de kerngroep verontrusting werd reeds voor elke actie uit het regioplan een trekker
aangeduid. Deze informatie zal toegevoegd worden aan de meest recente versie van het
regioplan.
 De aanpak rond monitoring art 75/1 werd besproken. Vaststelling van de kerngroep is dat er tot
op dit moment bij de hulpverlening amper een vraag blijkt te zijn geweest in de toepassing van
art.75/1; dit artikel zet dus alvast niet de deur open naar massale onderlinge uitwisseling.
Doordat er bijna geen vragen zijn geweest, kan er moeilijk een evaluatie gemaakt worden.
Mogelijk heeft het parket feedback van andere aard, de kerngroep wil dit later opnieuw met
hen opnemen.
Dat er amper vragen gekomen lijken te zijn, betekent niet dat er geen informatie-uitwisseling is.
Vraag is dan: hoe ontvangen parket/politiediensten hun informatie? Het lijkt gegrond om te
stellen dat de al langer bestaande praktijk gewoon doorloopt.
Intussen voorziet Steunpunt Jeugdhulp op 9 november een studiedag rond beroepsgeheim, en
ontwikkelde het in de aanloop hiernaar een poster ‘Beroepsgeheim voor jeugdhulpverleners’.
Meer info is te vinden op https://www.kennisplein.be/Pages/Beroepsgeheim-voorjeugdhulpverleners.aspx.
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 Er wordt overleg voorzien tussen K&G en OCJ, omdat wordt vastgesteld dat 90% van de
kinderen (0 – 6 jaar oud) die bij het parket gemeld worden, niet gekend zijn binnen de
jeugdhulp. Vraag is hoe dit komt. K&G en OCJ spraken af dit verder te onderzoeken.
 Vanuit K&G wil men experimenteren met casusoverleg mbt. precaire situaties. Er vond reeds
zo’n casusoverleg plaats, onder voorzitterschap van een voorzitter cliëntoverleg IJH. Bedoeling
van dit casusoverleg was een terugblik op een dergelijke casus om hieruit te leren. Er werden
heel wat leerpunten ervaren, mogelijk wordt deze manier van aanpak in de toekomst herhaald.
 Omdat de meerwaarde eerder al werd ervaren, is de kerngroep Verontrusting vragende partij
om de betrokkenheid van cliëntperspectief voort te zetten bij de doorstart van de vormingsactie
rond verontrusting. De cliëntvertegenwoordigers staan hier positief tegenover.

5.2 KERNGROEP CRISISJEUGDHULP
Johan Neijens licht de werkzaamheden van de kerngroep crisisjeugdhulp toe:
 De samenwerking met GGZ verloopt zeer goed. Problematisch is echter dat de ondersteuning
vanuit GGZ wegvalt na 18 uur, en ’s weekends. Vraag die zich dan ook stelt, is hoe dit kan
opgevangen worden? Immers: net op die momenten is de nood het hoogst.
Alle partners van het meldpunt zijn zich bewust van het probleem en van de nood aan een
oplossing. Ze spraken de wil uit om hierrond oplossingsgericht te willen denken/werken; ook
CGG sprak het engagement uit om aan dit pijnpunt tegemoet proberen te komen. Dit is
belangrijk. Want komt er geen oplossing, dan hypothekeert dit mogelijk de bestaande goede
samenwerking, en bezwaart dit in elk geval de goede werking van het meldpunt.
Het meldpunt wil er verder werk van maken om duidelijk te communiceren wat je mag
verwachten wanneer je hen contacteert.
 Voorlopig worden bijkomende middelen voorzien voor de werking van het meldpunt.
 De kerngroep besprak de samenwerking met Pleegzorg. Doel hiervan was om in continuïteit te
voorzien, en steeds voldoende gezinnen ter beschikking te hebben.
 In het regioplan werd een actie opgenomen mbt. heraanmeldingen. Deze actie werd opgestart,
er werd een actiegroep samengesteld. Doel is in 2018 tot resultaten te komen.
Caroline Vanderhallen haalt aan dat binnen CGG de crisisvragen stijgen. Ze stelt de vraag of/hoe de
toegang tot het aanbod beter geregeld kan worden, zodat er minder crisissituaties hoeven te zijn.
Want: crisiswerking heeft als neveneffect dat de gewone werking hieronder lijdt; zo ontstaat er een
vicieuze cirkel. Er wordt verwezen naar de acties die werden voorgesteld bij de presentatie van het
jaarverslag jeugdhulp (zie verder).

5.3 WERKGROEP ADVIES EN PLANNING
De Werkgroep Advies en Planning van IROJ Limburg, komt samen op 27/6. De vorige bijeenkomst
dateert van 3 mei; het verslag van deze bijeenkomst is terug te vinden op Sharepoint.
Er waren wel 2 bijeenkomsten van de Werkgroep Advies en Planning op Vlaams niveau.
Doelstellingen van deze bijeenkomsten:
 Het op korte termijn installeren van een intersectoraal afgestemd uitbreidings- en
reconversiebeleid
 Het op middellange termijn ontwikkelen van een intersectoraal en regionaal plannings- en
programmatie-instrument
Rudi Gerrits koppelt hierover terug:
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 De Vlaamse werkgroep stelde reeds een protocol op mbt. criteria door de IROJ te hanteren bij
uitbreiding en reconversie, en bekrachtigde dit intussen. De in Limburg reeds gehanteerde
criteria werden hierbij weerhouden.
 Er werd ook aangegeven dat er een regionale verantwoordelijkheid komt mbt. toekenning van
middelen bij uitbreidingsbeleid, met verschillende snelheden al naargelang de regio. Alle
initiatieven hieromtrent zouden - ongeacht de sector - aan de IROJ worden voorgelegd. Tijdens
het Vlaamse overleg met de IROJ-voorzitters, zouden de te hanteren criteria en hun gewicht per
oproep bepaald worden.

5.4 LIGANT
Veerle Umans geeft een stand van zaken van het netwerk LIGANT:
 Het project ‘vreemdgaan’ is gestart. De try-out van dit project ‘wisselleren’, is voorzien voor het
najaar. Wie eerder zijn interesse hiervoor kenbaar maakte, zal worden aangeschreven. Op een
volgend IROJ zal meer toelichting hierover gegeven worden.
 Op 11/9 voorziet de federale werkgroep een intersectorale dag omtrent de ‘wrap around’methodiek. De IROJ-voorzitters worden hiervoor uitgenodigd. Wie dit voor Limburg kan
opnemen, wordt nog bekeken. Bovendien worden er in Limburg ook nog kandidaten gezocht
om deze methodiek te implementeren (tot nu toe zijn er nog geen kandidaten). Zich kandidaat
stellen, kan bij Veerle.
 De vraag wordt opnieuw gesteld hoe een intersectorale afstemming kan bekomen worden: wie
legt de brug met het netwerkcomité vanuit het IROJ? Raf stelt voor dit met Veerle op te nemen,
en een voorstel hierrond te doen aan het IROJ-comité.

5.5 CLIENTPERSPECTIEF
Op het IROJ van september volgt een terugkoppeling vanuit het overleg cliëntvertegenwoordiging.

6. VARIA
6.1 INTERSECTORAAL JAARVERSLAG JEUGDHULP 2016
Het intersectoraal jaarverslag jeugdhulp 2016 werd op 21/6 voorgesteld. De samenvatting hiervan
en het persbericht, werden eerder bezorgd aan de IROJ-leden. Het persbericht geeft reeds enkele
antwoorden op in het jaarverslag gesignaleerde pijnpunten.
Jan Nijs stelt voor om de loop van het najaar dieper in te gaan op de cijfers van het jaarverslag. Het
IROJ gaat hiermee akkoord. Alle info kan intussen worden geraadpleegd op
http://www.jaarverslagjeugdhulp.be/.

6.2 ZORGAFSTEMMING VAPH LIMBURG
Als gevolg van de onvoorziene afwezigheid van een VAPH-vertegenwoordiger, wordt dit
agendapunt verdaagd naar de zitting van september.

6.3 HERVERDELING EN UITBREIDING VAN HET AANBOD GES+
De IROJ-leden ontvingen bij de uitnodiging een nota en begeleidend schrijven omtrent
herverdeling en uitbreiding van het aanbod GES+. Op te merken is dat dit initiatief vanuit VAPH ook
voor initiatieven uit andere sectoren open staat.
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Met het oog op een gefundeerd advies van het IROJ omtrent bijkomende plaatsen, is een
Limburgse analyse nodig. Het IROJ gaat ermee akkoord om de Werkgroep Advies en Planning
(WAP) een plan van aanpak en timing te laten uitwerken. Aangezien de regionale analyse tegen 15
oktober verwacht wordt, en aangezien de het IROJ van september op 19/9 valt en dit van oktober
op 26/10, wordt afgesproken om een bijkomend IROJ te plannen, afhankelijk van de timing die de
WAP uitwerkt.
Johan Tuerlinckx stipt aan dat iedereen die intussen meer informatie wil, contact kan opnemen
met de Toegangspoort.
Vanuit de cliëntvertegenwoordiging wordt het belang benadrukt om tijdig een voorstel van de WAP
te ontvangen, zodat hierop met de achterban kan gereflecteerd worden. De overige leden van het
IROJ beamen. Bij een herwerking van het huishoudelijk reglement zal dit principe opgenomen
worden.

6.4 OVERIGE VARIA
 De Vlaamse eerste lijnszorg wordt op dit moment gereorganiseerd. Rudi Gerrits stelt de vraag
wat hiervan de impact is op de rechtstreeks toegankelijke hulp. Dit zal bekeken worden binnen
de kerngroep RTJ.
 Raf Van Hoof brengt op vraag van gedeputeerde Smeets een studiedag omtrent de
‘wisselwerking tussen personen- en familierecht en onderwijsrecht’ onder de aandacht. Deze is
een organisatie van ICOR (interuniversitair centrum onderwijsrecht) en vindt plaats op 14/9/17.
Meer info: https://www.uhasselt.be/UH/agendaSEE/2017/Studiedag-De-onderlingewisselwerking-van-Familie-en-Personenrecht-en-het-Onderwijsrecht.html.

7. AFSPRAKENROOSTER
Afspraak

Wie

Tegen

Status

Opmerking

Verspreiding oproep voorzitterschap Raf Van Hoof
IROJ

Asap

28/6

/

Verspreiding recentste versie
regioplan

Jan Nijs

asap

Kandidaat stellen deelname ‘wrap
around’-methodiek

Allen

Kandidatuur
indienen bij
Veerle Umans

Voorstel uitwerken afstemming IROJ Raf Van Hoof
- LIGANT

September

Plan van aanpak en timing regionale
analyse GES+

asap
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Te bespreken
door IROJ-comité
27/6

Te communiceren
bij verspreiding
verslag
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