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AGENDA
1. Goedkeuring en opvolging verslag 22/6/17 (zie bijlage)
2. Oproep 1 gezin – 1 plan: toelichting door Erwin Daenen (projectleider) en bespreking (zie
bijlagen)
3. Omzendbrief herverdeling/uitbreiding GES+: stavaza
4. Regioplan (zie bijlage)
5. Stand van zaken kern- en werkgroepen
1. Kerngroep RTJ (zie bijlage)
2. Werkgroep Advies en planning
3. LIGANT (zie bijlage)
4. Cliëntperspectief
6. Varia
1. Voorzitterschap en toekomstige ondersteuning IROJ
2. Eenzijdige stopzettingen in de jeugdhulp
3. Stopzetting VGPH (zie bijlage)
4. Terugkoppeling Vlaamse overleg IROJ-voorzitters, provincies/VGC en administratie
5. Debatlunch vertrouwenspersoon 14/11
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1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VERSLAG 22 JUNI 2017
Inhoudelijk worden geen opmerkingen gemaakt bij het verslag. De vergadering keurt het verslag
goed.
Het afsprakenrooster wordt overlopen; de nodige acties werden ondernomen.

2. OPROEP 1 GEZIN – 1 PLAN
Erwin Daenen, projectcoördinator voor de oproep 1 gezin – 1 plan, licht de oproep toe.
Aanleiding voor de oproep is het intersectoraal jaarverslag jeugdhulp 2016. Daarin werd
vastgesteld dat het gebruik van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp toenam met 8%, dat er
enorme druk bestaat op de crisisnetwerken, en dat er wachttijden zijn binnen de jeugdhulp die
moeten aangepakt worden.
De oproep laat bewust veel ruimte, en kiest voor een intersectorale benadering. De Vlaamse
overheid wil er 2 doelen mee bereiken:
1. Uitbreiding van het aanbod dmv. een financiële impuls
2. Een nieuwe manier van samenwerken ingang doen vinden vanuit de visie 1 gezin – 1 plan
Met de oproep is het de bedoeling breed onthaal dichter te brengen bij de rechtstreeks
toegankelijke probleemgebonden hulp, en de kloof die hiertussen gaapt, te dichten. Indien er zich
wachttijden voordoen, wordt gevraagd te werken aan overbruggingshulp.
Men vertrekt vanuit de visie van ‘1 gezin – 1 plan’, wat geïntegreerd en afgestemd dient te
verlopen mbt. de ‘wrap around’-methodiek binnen GGZ.
Binnen de oproep wordt per samenwerkingsverband gevraagd een eerstelijnspsychologische
functie te voorzien, en een link te leggen naar de template vroegdetectie en –interventie. Deze te
voorziene functie kan maximaal kortdurende hulp aanbieden, met een link naar verder GGZaanbod. De functie dient te worden gesitueerd in de eerste lijn.
In de oproep wordt gevraagd om te komen tot samenwerkingsverbanden voor gebieden die 200 à
250.000 inwoners betreffen. Zo zou 1 samenwerkingsverband overeenkomen met 2 (nog te
bepalen) zorgregio’s. De voorstellen van gebiedsomschrijvingen zorgregio’s en eerstelijnszones
dienen te worden ingediend uiterlijk 31/12/17. De samenwerkingsverbanden moeten echter niet
samenvallen met de huidige/toekomstige zorgregio’s.
De huidige oproep vraagt naar de vorming van 15 samenwerkingsverbanden. De mogelijkheid
bestaat dat er in de toekomst nog eens 15 bijkomende samenwerkingsverbanden kunnen gevormd
worden.
Dat er wordt ingezet op 15 regio’s met een inwonersaantal van 200 à 250.000 inwoners, is
resultaat van een duidelijke beleidskeuze. De Vlaamse overheid wil de beschikbare middelen
geconcentreerd inzetten, zodat ook de resultaten zicht- en meetbaar zijn. Ter voorbereiding van de
vorming van de samenwerkingsverbanden, kan gewerkt worden met omgevingsanalyses. Vanuit de
Vlaamse overheid kan echter geen informatie worden aangeleverd mbt. de vraag naar rechtstreeks
toegankelijk hulpaanbod. Het lijkt daardoor haalbaarder te vertrekken vanuit gesignaleerde noden.
Uiteraard kunnen ook bepaalde verbanden (bv. risico kansarmoede, slaagkansen onderwijs)
indicatief zijn.
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Er wordt expliciet gesproken van samenwerkingsverbanden, niet van netwerken. De Vlaamse
overheid wil met de oproep expliciet inzetten op aanbod en visie, niet op structuren. Per
samenwerkingsverband moet een kernpartner worden aangeduid. Deze kernpartner kan maximaal
30.000 euro begroten voor het coördinerende werk gedurende 2 jaar. Na 2 jaar worden deze
middelen omgezet in hulpaanbod. Er kan ook een satellietwerking worden uitgebouwd rond een
kern. De kernpartners zullen gedurende het traject op Vlaams niveau ondersteund en
samengebracht worden mho. op uitwisseling en opvolging.
Enkel wie reeds RTJ-modules aanbiedt, kan aanspraak maken op de middelen uit de oproep. De
visie om te werken vanuit 1 gezin – 1 plan, heeft wel een bredere focus.
De oproep werd niet bezorgd aan organisaties die buiten het gebied van integrale jeugdhulp vallen,
zoals het jeugdwerk. Zij kunnen wel betrokken worden.
Vanuit Ligant komt de vraag of het mogelijk is om zich als regio voor samenwerkingsverband te
verhouden tot de eerstelijnszones. Daarnaast erkent men de nood aan de
eerstelijnspsychologische functie, maar is het belangrijk om deze functie ook voldoende te kaderen
en in te bedden.
Op de kerngroep RTJ werd de oproep reeds besproken (cf. nota). Er was consensus over een
verband met actie 2.1 uit het regioplan dat handelt over een gemeenschappelijke RTJ-werking. Er
was daarbij ook draagvlak om het initiatief te steunen waarbij provincie Limburg de betrokken
partners uitnodigt om te kijken of 1 (dubbel) samenwerkingsverband kan gevormd worden voor de
hele provincie. Idee van de kerngroep is om de aanpak 1 gezin – 1 plan te centraliseren, maar de
uitwerking en creatie van extra aanbod, lokaal te leggen daar waar de noden het hoogst zijn.
Om te komen tot een gemeenschappelijke RTJ-werking, buigt de kerngroep zich over het concept
van een RTJ-punt: een intersectoraal punt voor rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Doelstelling
van het RTJ-punt is elke RTJ – hulpvraag te omarmen:
- Kracht- en netwerkgericht (o.a. PH coachend en/ of opstart PH module);
- subsidiair onderzoekend (warm koppelen / overdragen aan bv. lokale werkingen,
crisisnetwerk,…)
- onderzoekend a.d.h.v. relevante indicatoren;
- bij een positieve indicatie wordt de vraag:
o indien mogelijk onmiddellijk gekoppeld aan het juiste hulpaanbod;
o of op een wachtlijst geplaatst en onderzocht welk hulpaanbod helpend is in
‘wachttijd’;
o en dit aanbod wordt geïnstalleerd;
o tijdens de doorlooptijd is er een actieve opvolging.
Daarbij zijn er nog heel wat bedenkingen en voorwaarden, zoals: creëert men zo geen 2de
toegangspoort, en zal de aandacht niet worden afgeleid van een concrete aanpak dicht bij de
cliënt? Deze en andere punten worden nog verder bestudeerd en besproken op de kerngroep RTJ.
Als goede praktijk wordt alvast verwezen naar Infopunt Trawant
(https://www.infopunttrawant.be/), intersectoraal info- en aanmeldingspunt RTJ voor de regio
Boom, Mechelen en Lier.

Besluit
Niet alle sectoren wisten al een standpunt te bepalen mbt het voorstel om 1 Limburgs
samenwerkingsverband te vormen. CAW, K&G, BJB spreken uitdrukkelijke steun uit, voor VAPH is
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er nog geen formeel akkoord, maar lijkt er - net als binnen GGZ - wel een draagvlak voor te
bestaan, mits dit betekent dat de lokale noden richtinggevend zijn. IROJ spreekt zich daarom uit te
gaan voor 1 samenwerkingsverband, en een geïntegreerde RTJ-werking.
Gelet op de timing in de oproep, wordt een bijkomend IROJ gepland op 7 november van 13.30 tot
16.30 uur. Op dit IROJ zal advies verleend worden aan de ingediende voorstellen voor
samenwerkingsverbanden.

3. OMZENDBRIEF HERVERDELING/UITBREIDING GES+
Jo Voets schetst een historiek en stand van zaken.
In 2010 werd de eerste omzendbrief gepubliceerd mbt. organisatie van plaatsen GES/GES+. Toen
tekenden enkel VAPH-voorzieningen in voor de organisatie van GES+-plaatsen. In Limburg leverde
dit 12 plaatsen op, verspreid over 3 voorzieningen:
•
•
•

5 plaatsen bij St. Ferdinand (beveiligde opvang)
3 plaatsen bij St. Elizabeth
4 plaatsen bij Bethanië

De Intersectorale Toegangspoort signaleert echter een bijkomende nood.
In juni 2017 kwam een nieuwe omzendbrief omtrent herverdeling en uitbreiding van het aanbod
GES+. Daarbij werden een aantal strikte voorwaarden opgelegd:
•
•
•
•
•
•
•

Minimale schaalgrootte van minimum 6 plaatsen
Hebben van een aangepaste infrastructuur zodat er indien de problematiek van de cliënt
dit vereist, bescherming en veiligheid kan worden geboden
Mogelijkheid om te voorzien in een besloten aanbod indien de problematiek van de cliënt
dit vereist
Mogelijkheid om te voorzien in een 7/7 aanbod indien de problematiek van de cliënt dit
vereist
Mogelijkheid tot aanbieden van mobiele/ambulante begeleiding
Ondersteuning binnen de regio ook aanbieden aan jongvolwassenen (ook na de leeftijd van
18)
Outreach en samenwerking voorzien met relevante actoren

Ook jongeren zelf moeten voldoen aan specifieke criteria.
De uitdrukkelijke voorwaarden en criteria, moeten voorzieningen toelaten om te specialiseren, en
zich toe te spitsen op high risk jongeren.
Voorzieningen uit de VAPH-sector en voorzieningen erkend door agentschap Jongerenwelzijn
kunnen een dossier indienen.
Op moment van het IROJ-overleg, ligt voor Limburg volgend voorstel op tafel:
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•
•
•
•

St. Ferdinand wil blijven inzetten op 5 plaatsen, en dit voor normaal of zwakbegaafde
jongeren/jongeren met licht mentale handicap.
St. Elizabeth wenst af te bouwen tot 0 plaatsen
Bethanië wenst af te bouwen naar 3 plaatsen, maar zich daarbij wel open te stellen voor
zeer moeilijke jongeren
Ter Heide wenst een werking op te zetten voor 6 jongeren, met een licht mentale
handicap.

Gezien de voorwaarde van minimale schaalgrootte, en gelet op de nood die de Toegangspoort
signaleert van plaatsen voor jongeren met normale begaafdheid of zwakbegaafde jongeren, tekent
zich een probleem af. Bovendien wensen Bethanië en Ter Engelen een samenwerkingsverband aan
te gaan met BJB-organisaties. Hun standpunt is echter nog niet gekend.
Het voorstel dat momenteel op tafel ligt voor Limburg, wijkt dus af van wat de omzendbrief
voorstaat. Er wordt nog contact genomen met het VAPH om na te gaan of dit een aanvaardbaar
voorstel zou zijn). Het IROJ neemt hiervan akte, en zal zich bij haar advies uitspreken omtrent de
criteria die het heeft bepaald. Meer bepaald wordt hierbij verwezen naar criterium ‘samenwerken’.

4. REGIOPLAN
Jan Nijs geeft aan dat de budgetten uit het regioplan nog in 2017 moeten gefactureerd worden.
Zoniet, vervallen de middelen.
Indien er middelen werden toegewezen, en deze niet besteed zullen worden, wordt gevraagd dit
aan het IROJ te signaleren mho. op herbestemming.

5. STAND VAN ZAKEN KERN- EN WERKGROEPEN IROJ
5.1 KERNGROEP RTJ
Ellen Hoefnagels licht het voorstel toe mbt. actie 1.1 uit het regioplan (afstemmingsoefening
begeleidingsmodules; zie nota). De voorzitters van de verschillende werk- en kerngroepen werden
reeds gecontacteerd met de vraag toelichting te mogen geven. Het IROJ gaat akkoord met het
voorstel van de kerngroep om het overzicht van typemodules begeleiding voor te stellen aan de
werk- en kerngroepen, mho. op bekendmaking, bespreking en verdere verfijning. Het IROJ gaat ook
akkoord met de organisatie van een dialoogdag door de kerngroep RTJ.
De kerngroep RTJ heeft een oplijsting gemaakt van (groeps-)aanbod dat kan ingezet worden tijdens
de wachttijd. Hierrond worden nog verdere analyses gemaakt. Duidelijk is alvast, dat ook dit werk
ken gekoppeld worden aan de oproep ‘1 gezin – 1 plan’.
Rond het RTJ-punt (actie 2.1 regioplan), worden een aantal concrete stappen gezet om tot
besteding van de voorziene middelen over te gaan. Door de trekkers van deze actie wordt een
projectplan uitgewerkt tegen de volgende bijeenkomst van de kerngroep RTJ. Wordt vervolgd.
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5.2 WERKGROEP ADVIES EN PLANNING
De Werkgroep Advies en Planning van IROJ Limburg, komt samen op 28/9. De volgende agenda
komt aan bod:
• Toelichting template GGZ vroegdetectie en –interventie
• Aanpak oproep 1 gezin – 1 plan
• Toelichting afstemmingsoefening begeleidingsmodules
• Terugkoppeling Vlaamse Werkgroep Advies & Planning

5.3 LIGANT
Veerle Umans geeft toelichting bij de template vroegdetectie en –interventie (zie bijgevoegde
presentatie).
Bij bespreking, stelt het IROJ voor dat bestaande initiatieven zoals CLB-chat mee ingeschreven
worden. Vanuit de CLB komt bovendien de oproep om de schoolcontext goed mee te nemen in het
hele ontwerp.
Er zal een advies worden gevraagd aan het IROJ op de zitting van 7/11/17.
Veerle stelt opnieuw de vraag hoe de link tussen Ligant en IROJ kan verzekerd worden. Ze werkt
een voorstel uit tegen het volgende IROJ.

5.4 CLIENTPERSPECTIEF
Er is geen bijzonder aandachtspunt.

6. VARIA
6.1 VOORZITTERSCHAP EN TOEKOMSTIGE ONDERSTEUNING IROJ
Als resultaat van de tweede procedure om te komen tot een nieuwe IROJ-voorzitter, goedgekeurd
door het IROJ op 22 juni, stelt het IROJ-comité de kandidatuur voor van Gert Houben als voorzitter.
Gert is aan de slag als opleidingshoofd orthopedagogie bij UCLL, en was vroeger werkzaam als
directeur bij Pieter Simenon (BJB). Hij lijkt de geknipte persoon, al zullen nog afspraken moeten
gemaakt worden omtrent beschikbaarheid en zijn deelname aan de randstructuren/overig overleg.
Het IROJ is enthousiast en positief. Gert Houben wordt aangesteld als nieuwe voorzitter.
Daarnaast deelt Raf mee dat hij vanaf 1/1/18 inkantelt bij het agentschap Jongerenwelzijn, een
gevolg van de interne staatshervorming waarbij de provinciebesturen niet langer bevoegd zijn voor
persoonsgebonden bevoegdheden. Raf zal zo ook na 31/12/17 voorzien in ondersteuning van de
integrale jeugdhulp in Limburg.

6.2 EENZIJDIGE STOPZETTINGEN IN DE JEUGDHULP
Vanuit de Intersectorale Toegangspoort werd een nota voorbereid met als onderwerp eenzijdige
stopzettingen. Deze nota zal worden besproken op de sectorale platformen VAPH, BJB en CKG.
Nav. de nota, licht de Toegangspoort deze platformen graag haar werkwijze en alternatieve
mogelijkheden toe.
Vanuit de cliëntvertegenwoordigers wordt de vraag gesteld naar een diepergaand gesprek. Deze
vraag wordt gesteund door het parket. Er wordt afgesproken dat er een gesprek zal plaatsvinden
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op het IROJ, nadat de sectorale platformen bezocht werden. Zo kan de output van deze
overlegtafels meteen meegegeven worden.

6.3 STOPZETTING VGPH
Bjorn Winters verwijst naar de brief die de leden van de Raad van Gebruikers Limburg verstuurden.
Aangezien de werking van het VGPH wordt stopgezet, kan het VGPH ook geen engagementen meer
aangaan. Hoe er in de toekomst zal gewerkt worden, is momenteel nog onduidelijk.

6.4 TERUGKOPPELING VLAAMS OVERLEG IROJ-VOORZITTERS, PROVINCIES/VGC EN
ADMINISTRATIE
Op 14/9/17 vond een overleg plaats tussen de IROJ-voorzitters, provincies/VGC en Vlaamse
administratie. De besproken punten werden reeds doorheen de agenda van het IROJ behandeld.

6.5 DEBATLUNCH VERTROUWENSPERSOON
Op 14/11 vindt een debatlunch plaats mbt de vertrouwenspersoon in de jeugdhulp. Een
uitnodiging volgt nog. Na deze debatlunch zal een vraag komen voor deelname aan een
vervolgtraject. Jan stelt de vraag naar inspirerende praktijken in Limburg. Voorstellen kunnen aan
Jan bezorgd worden. Vanuit K&G wordt bijzondere aandacht gevraagd voor vertrouwenspersonen
bij heel jonge kinderen.

6.6 OVERIGE VARIA
Caroline Vanderhallen geeft de IROJ-leden een uitnodiging mee voor de studiedag ‘kinderen uit de
knel’ op 23/10.
Kris Clijsters wijst op een magazine dat Cachet maakte met Stamp Media nav. 1 jaar na Jordy.
Exemplaren zijn bij Kris te bekomen.

7. AFSPRAKENROOSTER
Afspraak

Wie

Tegen

Concretiseren uitgaven middelen
allen
regioplan, of aangeven dat middelen
niet besteed zullen worden mho op
reallocatie

Asap

Bezorgen inspirerende praktijken
mbt vertrouwenspersoon aan Jan

20/10
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/
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