Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
Afdeling beleidsontwikkeling
Team Integrale Jeugdhulp

VERSLAG IROJ VLAAMS-BRABANT
13 MAART 2014, 13.30U-16.30U
Aanwezig

Verontschuldigd

Dirk De Rijdt (Arktos), Kristel Vandermeerssche en Eliska Douwen
(Ouderswerking Vlaams-Brabant), Hamid Abroudi, Katrien Willems (CAW
Oost-Brabant), Shari Robijns (CAW Halle-Vilvoorde), Hans Hebbrecht (CLB
GO VZT), Anne Degroof (CKG De Schommel), Sanneke Wilson (CGG
Ahasverus), Veerle Stevens (CGG Passant), Yves Schorpion (Resonans),
Jirka De Schepper (Ave Regina), Tom Herbots (MFC Combo), Hilde Geudens
(Tonuso), Bruno Claessens (regioverantwoordelijke JW), Johan Ieven
(Pleegzorg), Francesca Raes (jeugdrechter Leuven), Mark Frederickx
(Pathways), Georges Baeten (CLB GO L-T-L), Erwin Daenen (provincie
Vlaams-Brabant), Willy Van Nieuwenhuysen (provincie Vlaams-Brabant,
verslaggever), Marian Haspeslagh (IJH, voorzitter)
Elisabeth Vanderveken en Bart Vanbeckevoort (VK), Greet Bonner (MPI StFranciscus), Eric Stijnen (CGG Ahasverus), Marina Danckaerts (UZ Leuven
kinderpsychiatrie), Johan Van der Auweraert en Domya Rayyan (ITP), Filip
Mels (VCLB Leuven), Ria Sanders (VCLB Halle)

1. Kennismaking, inleiding en planning IROJ
Kennismaking:
Iedereen stelt zich kort voor.
Marian neemt, als vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap in het IROJ, op de
startvergadering de rol van voorzitter op.
Willy, provincie Vlaams-Brabant, neemt verslag op de startvergadering.
Inleiding:
Ter inleiding overlopen we de opdrachten van het IROJ: zie kader actieplan in bijlage bij
de uitnodiging.
Het Managementcomité IJH (MC) keurde dit kader goed, op basis waarvan elk IROJ een
actieplan opmaakt. Het MC koos er bewust voor om bescheiden te starten met twee
acties in 2014.
De eerste actie is organisatie van de eigen werking van het IROJ. Dat komt vandaag
uitgebreid aan bod.
Over de tweede actie, monitoring van het transitieproces, hebben we het op de volgende
bijeenkomst.
Planning:
Het IROJ beslist over vergaderfrequentie en vergaderlocatie. Marian doet een voorstel.
De leden stellen verschillende locaties voor. In Halle-Vilvoorde is vergaderen mogelijk in
Asse en in het PIVO, in Leuven o.a. het Smoldersplein (de Balie) en CAW Oost-Brabant.
Besluit: Het IROJ zal gemiddeld 2-maandelijks vergaderen met 3 vergaderingen voor de
zomervakantie en 3 vergaderingen in het najaar. Locatie is afwisselend Leuven en
Brussel.
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De data en locatie zijn:
o Donderdag 24 april, 13.30u tot 16.30u, CAW Oost-Brabant, Leuven
o Donderdag 12 juni, 13.30u tot 16.30u, Ellips, Brussel
o Donderdag 25 september, 13.30u tot 16.30u, CAW Oost-Brabant, Leuven
o Donderdag 6 november, 13.30u tot 16.30u, Ellips Brussel
o Donderdag 11 december, 13.30u tot 16.30u, VAC, Leuven
2. Samenstelling IROJ
Zie voorlopige ledenlijst IROJ in bijlage 1 bij het verslag.
Het Managementcomité (MC) keurt de ledenlijst van elk IROJ goed, uiterlijk drie maanden
na de opstart van het IROJ. Op dat moment is de aanstelling van alle leden definitief.


Minimale samenstelling:
De vertegenwoordiging van mensen in armoede en van mensen met een handicap
ontbreekt momenteel nog. Gesprekken met het netwerk armoede en met VGPH zijn
lopende. Op dit moment nemen zij deze opdracht niet op. Zij geven aan dat dit niet tot
hun gesubsidieerde opdrachten behoort. Het IROJ kan die plaatsen zelf niet invullen,
maar kandidaten kunnen ook als extra lid worden toegevoegd.
Er ontbreekt ook nog één vertegenwoordiger voor de sector K&G. De koepels stelden
de vraag aan het overlegplatform K&G om die plaats in te vullen.
Verder ontbreekt er nog een plaatsvervanger voor minderjarigen, ouders en ECM.
Alle cliëntvertegenwoordigers die dit wensen, kunnen in tandem komen met een
professional van de structuur waar ze toe behoren. De tandem telt als één lid.



Uitbreiding:
Het IROJ kan ten allen tijden beslissen tot uitbreiding van haar samenstelling.
Er wordt overwogen om een vertegenwoordiger van de netwerken crisisjeugdhulp,
bijvoorbeeld de voorzitter, op te nemen als extra lid.
Besluit: voorlopig worden nog geen extra leden opgenomen.

3. Huishoudelijk reglement IROJ
Het MC maakte een kader op voor het huishoudelijk reglement (HR), op basis waarvan
elk IROJ zijn eigen HR opmaakt. Kader HR: zie bijlage bij de uitnodiging.
Marian maakte een ontwerp van HR, op basis van het kader. Zie bijlage 2 bij dit verslag.
Zaken die werden toegevoegd aan het kader staan in fluo.
Het IROJ kiest ervoor om dit eerst na te lezen, zodat op de volgende bijeenkomst hierover
een beslissing kan genomen worden.
Items ter discussie:
 Uitbreiding van de minimale samenstelling: wie ontbreekt nog ?
 Stemming bij volmacht ?
 De positie van de tandem-persoon ? Stemrecht ?
 Wat als er van een sector maar één vertegenwoordiger is? Krijgt die 2 stemmen?
 Plaatsvervanger van de voorzitter ? Wijze van aanduiding, opdrachten ?
 De voorzitter als contactpersoon. Zijn er andere contactwijzen nodig ? (email,
provinciaal loket jeugdhulp, intern netwerk voor IROJ-leden, …)
 ‘Mandaatgever’ is de koepel of de achterban in Vlaams-Brabant ?
 Werken met werkgroepen ?
Aan alle leden wordt gevraagd om hierover na te denken. De beslissing over het HR
wordt gepland op de volgende bijeenkomst.
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4. Voorzitterschap van het IROJ


Kandidaten ?
Elk lid van het IROJ, effectief of plaatsvervanger, kan zich kandidaat stellen voor het
voorzitterschap, behalve de ambtenaren van de Vlaamse overheid. Marian, Bruno en
Johan kunnen zich dus geen kandidaat stellen, alle andere IROJ-leden wel.
Ondanks een rondvraag zijn er geen kandidaten voor het voorzitterschap. De huidige
vertegenwoordigers hebben dit nog niet besproken met hun achterban.
De vergadering is van oordeel dat zij onvoldoende zicht hebben op de verwachtingen
t.a.v. het IROJ en de tijdsinvestering die daarvoor zal nodig zijn. Vandaar wordt dit ter
vergadering toegelicht en besproken.
- Kerntaken van de voorzitter zijn aanspreekpunt voor IROJ (onder andere ten
opzichte van het MC), agenda vastleggen en vergaderingen modereren.
- Er zijn veel vragen over ondersteuning van de voorzitter. De voorzitter staat er niet
alleen voor. In principe is het de bedoeling dat voorzitter, Vlaamse overheid en
provincie een trio vormen dat samen het IROJ in goede banen leidt. De provincies
hebben netwerking als opdracht, zonder dat concreet is ingevuld welke netwerken
de provincie ondersteunt. Regionaal wordt bekeken wat dit kan betekenen. De
provincie Vlaams-Brabant licht toe dat er op dit moment geen ruimte is om
ondersteuning te bieden aan het IROJ of aan netwerken IJH. Vandaag neemt de
provincie wel de verslaggeving op. In elk geval blijft Marian, als vertegenwoordiger
van de Vlaamse gemeenschap, aanwezig om de voorzitter te ondersteunen. Het is
niet de bedoeling dat de voorzitter zelf taken opneemt in secretariaat en
verslaggeving. Het IROJ vraagt of Marian verder het secretariaat van het IROJ
kan opnemen. Marian neemt die vraag mee.
Afspraak : de leden van het IROJ zullen een oproep doen bij hun achterban om tot
kandidaturen te komen. Kandidaten melden zich bij Marian. Op de volgende
bijeenkomst (24 april) kijken we opnieuw of er kandidaten zijn.

5. Feedback uit het projectteam Vlaams-Brabant en Brussel
Zie PowerPoint in bijlage 3.
Toelichting door Bruno Claessens, voorzitter projectteam
Het projectteam is opgestart sinds november 2013 om de opstart en implementatie van
IJH voor te bereiden. Aanvankelijk werkte het projectteam rond communicatie en het
informeren van de partners over afspraken mbt. IJH. Na 1 maart zal het projectteam nog
3 maanden actief zijn rond de afstemming van de verschillende sectoren op elkaar.
Het projectteam bestaat uit:
- Stafmedewerkers IJH Vlaams-Brabant en Brussel
- JW: regionale vertegenwoordiger BJB + regiocoördinator ITP + regioverantwoordelijke
verwijzersbeleid (= voorzitter)
- K&G: regionale contactpersoon en VK’s Brussel en Vlaams-Brabant
- VAPH: Regionale contactpersoon
- CLB’s: CLB- ondersteuner
- vanaf 2014 uitgebreid met de vertegenwoordiging vanuit CAW’s & CGG
Wat doet het projectteam ?
1. Communicatie
- Naar sleutelfiguren
vragenijh.vlaamsbrabantbrussel@jongerenwelzijn.be
Vlaamse tools bekend maken, vb. de Nieuwsbrief, Vlaams Loket Jeugdhulp, FAQ
Toegang via e-health
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- Naar belendende sectoren
1. Franstalige partners in Brussel
- SAJ (Franstalige CBJ)
- SOS Enfants (Franstalige kindermishandeling)
- AWIPH (Franstalige tegenhanger van VAPH)
- ONE (Franstalige Kind & Gezin)
- PMS (Franstalige CLB)
2. Politie: Arrondissement BHV & Leuven
2. Afstemming
- Overleg crisisnetwerk
1. Samenwerking crisisjeugdhulp – magistratuur (gepland)
2. Positionering van de diensten CAH achter het meldpunt
3. Samenwerking met ITP en GV: rechtstreekse aanmelding door cliënten
- Brede instap
1. Verwachtingen t.a.v. de brede instap (CAW, CGG en K&G) met
gemandateerde voorzieningen en ITP
2. Expliciete verwachting vanuit decreet t.a.v. brede instap
3. Gedeelde verantwoordelijkheid bij verontrustende situatie
- Afstemming magistratuur (parket en jeugdrechters)
3. Transitie Dossiers
- van CBJ naar OCJ
- VAPH: van CRZ naar ITP
- K&G
4. Crisisjeugdhulp
Verdere plannen van het projectteam :
- Afstemming tussen sectoren, tot eind juni 2014
- Structurele problemen eigen aan beginfase detecteren en trachten op te lossen.
Signalen naar het IROJ ?
- Afstemming en samenwerking zal ook na 1/3 zal nodig zijn, zowel op niveau van
directies als op niveau van de veldwerkers, o.a. PPO’s en BIKA (Brussel)
- Wat met de netwerken RTJ/ jeugdhulp?
- Blijvende aandacht voor verontrustende situaties in elke sector
- Doorverwijzingen
Vragen en bedenkingen:
1. Iedereen wordt overspoeld met een lijst van nieuwe afkortingen.
2. De kinderpsychiatrie is een nieuwe sector in IJH. Er zijn ook kinderpsychiaters in de
CGG. Vraag van deze diensten naar meer informatie over de concrete vertaling van
IJH in hun activiteiten.
3. Vertegenwoordiging van artsen. Artsen hebben immers de mogelijkheid om alle
samenwerkingsafspraken te doorkruisen. (zie VVK – Vlaams kinderpsychiatrie).
Kunnen we ervoor zorgen dat steeds een arts aanwezig is op het IROJ ? (cfr.
Marina Danckaerts van UZ Leuven kinderpsychiatrie en Sanneke Wilson, CGG
Ahasverus)
4. Wat dan met andere beroepsgroepen ? Wordt de groep dan niet te groot ?
Misschien moeten we eerst bekijken welke thema’s op de agenda komen, en wie we
daarvoor nodig hebben.
5. Hoe zullen de cliëntvertegenwoordigers een concrete bijdrage leveren aan het
IROJ?
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6. We zouden snel meer inhoudelijk moeten werken. Wat zijn de taken van het IROJ ?
(zie beleidscyclus en 6 opdrachten). Waar moeten we landen ? Wat zijn de
concrete vragen ? Hoe prioriteiten bepalen ? Welke inhoud ? De manier van
werken. We komen steeds terug op de noodzaak om eerst de structuur en manier
van vergaderingen vast te leggen.

Afspraak: We geven voorrang aan het HR en de structuur, om daarna zo snel mogelijk
over te gaan tot inhoudelijke thema’s. We vragen aan elk lid om de thema’s waarrond
elke sector/ groep wil werken, al eens op te lijsten tegen de volgende bijeenkomst.
6. Organogram van het IROJ
Zie ontwerp organogram IROJ Vlaams-Brabant (gebaseerd op de vroegere structuur
onder de RS) in bijlage 4.
De Vlaamse structuur (bovenbouw) ligt vast.
Het IROJ beslist zelf over haar regionale structuur.
Het IROJ zal ook moeten beslissen of er al dan niet wordt samengewerkt met andere
IROJ’s (o.a. IROJ Brussel), en rond welke agendapunten.


Crisisjeugdhulp:
De hulpprogramma’s CJ blijven bestaan. In Vlaams-Brabant en Brussel zijn er drie
hulpprogramma’s CJ: Leuven, Halle-Vilvoorde en Brussel. Ook de stuurgroepen CJ en
de mogelijkheid tot ad hoc praktijkoverleg blijven behouden.
Data werden reeds gepland voor 2014 en een voorzitter werd aangesteld. Kirsten
Dereymaeker (team IJH) vervult momenteel nog een ondersteunende rol, in
samenspraak met AJW. Vanuit het AJW worden de crisisnetwerkstuurgroepen
aangestuurd door Nele Wijnants.
Wat wel ter discussie staat, is hoe we de stuurgroepen CJ organiseren en hoe we de
link leggen met het IROJ (via de voorzitter van de stuurgroepen (Guy Lambeir), via de
meldpunten? (Ann De Souter, Shari Robijns). Op dit moment zijn er twee
stuurgroepen CJ (één voor Vlaams-Brabant en één voor Brussel) die samen
vergaderen.



Netwerkstuurgroepen RTJ/ jeugdhulp:
Het IROJ moet beslissen of de netwerken en netwerkstuurgroepen RTJ gehouden
blijven en in welke vorm. Eventueel een netwerk jeugdhulp (RTJ samen met NRTJ).
De vroegere netwerkstuurgroepen RTJ Leuven, Hageland en AHV komen niet meer
samen tot na beslissing door het IROJ. Belangrijk is dat we, in de keuze om al dan
niet netwerken op te richten, deze netwerken beschouwen als instrumenten in functie
van de uitvoering van onze opdrachten, niet als een doel op zich. Netwerken moeten
een duidelijke omkadering meekrijgen van het IROJ: concrete opdrachten, wie
minimaal noodzakelijke partners zijn en een mandaat en ruimte om hierin te
investeren.
Het is de verantwoordelijkheid van het IROJ om te voorzien in een voorzitter, in een
opdracht en in terugkoppeling naar het IROJ. Enkel in AHV is er momenteel iemand
bereid om voorzitterschap op te nemen. Indien het IROJ deze keuze maakt, dan
impliceert dit een engagement van de partners in de betreffende netwerken tot
aanwezigheid en medewerking.
De vroegere netwerkstuurgroepen RTJ geven volgende adviezen mee:
o Netwerkstuurgroepen RTJ moeten blijven bestaan. Ze vormen een belangrijke
tussenschakel in afstemming, samenwerking en implementatie. Regionale
accenten moeten in de aandacht blijven zodat IJH geen “ver van mijn bed” verhaal
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wordt. Het IROJ zal netwerkstuurgroepen nodig hebben om de opdrachten mee
waar te maken.
Er moet op een andere manier worden gewerkt in de netwerkstuurgroepen:
deelname mag niet langer vrijblijvend zijn, engagement en aanwezigheid is vereist.
Er worden duidelijke mandaten en opdrachten gevraagd vanuit het IROJ.
Thematisch werken lijkt zinvol, met een vaste kern van deelnemers en bijkomende
genodigden in functie van het thema.
Het is nodig om linken te leggen met Brussel, met NRTJ en met de andere
netwerkstuurgroepen RTJ.
Het belang van een voorzitter en een verslaggever met ruimte, mandaat en
competenties om dit op een professionele manier op te nemen, wordt benadrukt.
Geen voorzitterschap in beurtrol (negatieve evaluatie).
Er is geen uitdrukkelijke keuze voor netwerken RTJ of netwerken “jeugdhulp”. Qua
regionale afbakening wordt er geopteerd voor een opsplitsing tussen arr. Leuven
en arr. (Brussel-)Halle-Vilvoorde. Er zijn voor- en tegenstanders van aparte
stuurgroepen Leuven en Hageland. Een aantal stemmen gaan op voor één
stuurgroep Brussel-Halle-Vilvoorde.

Het IROJ opteert ervoor om, als er gekozen wordt voor netwerkstuurgroepen, deze
zoveel mogelijk te laten voorzitten door leden van het IROJ. Zo maken we de link
tussen IROJ en stuurgroepen, zonder extra leden aan het IROJ toe te voegen.


Praktijkoverleg:
In Vlaams-Brabant bestaan al meer dan 25 jaar 7 PPO’s (Platform Problematisch
Opvoedingsituaties). De PPO’s werden opgenomen in de vroegere structuur van IJH
als praktijkoverleg bij de netwerkstuurgroepen RTJ, met positieve evaluatie. De PPO’s
komen jaarlijks samen (volgende bijeenkomst op 4 april) om af te stemmen, ook met
het BIKA (praktijkoverleg in Brussel). De PPO’s blijven werkzaam: er zijn voorzitters
en geplande data voor 2014.
De PPO’s willen blijven werken als praktijkoverleg in de structuur van IJH. Die vraag
werd eerder voorgelegd aan de RS en door de RS ondersteund.
De PPO’s vragen het mandaat van het IROJ om daarin te blijven investeren en vragen
ook naar een mandaat voor de voorzitters om hun rol verder te zetten. Ze vragen ook
naar de uitwerking van een goede doorstroom van informatie naar de PPO’s en naar
het werkveld en naar logistieke ondersteuning.



Thematisch overlegplatforms:
Beleidsgroep Leerrecht vraagt aan het IROJ is om het krachtige aanbod van Leerrecht
te vrijwaren, de netwerken Leerrecht verder te laten groeien en structureel te helpen
verankeren en om deze netwerken als inspiratiebron te zien: kracht van de netwerken
is focus op effectieve hulp.



Overleg cliëntvertegenwoordigers:
De cliëntvertegenwoordigers komen samen ter voorbereiding van het IROJ. Ze kiezen
voor een gezamenlijke voorbereiding voor Vlaams-Brabant en Brussel.
Hoe kunnen we de cliëntvertegenwoordigers effectief laten participeren aan de jeugdhulp? Hoe organiseren we dit ?



Sectorale overlegforms:
De sectorvertegenwoordigers in de RS waren aangeduid door hun regionale
overlegforums. De sectorvertegenwoordigers in het IROJ werden aangeduid door de
koepels. Het IROJ bepaalt in haar structuur de plaats van de sectorale overlegforums.
Welke sector-overlegplatforms bestaan of zouden opgericht moeten worden ?
o BJB: Overlegplatform arr. Leuven en Overlegplatform BHV
o K&G: provinciaal overlegplatform (Vl-Br en BRU samen?)
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VAPH: ROG Werkgroep minderjarigen (Vl-Br)
CGG: via directieoverleg (Vl-Br)
CAW: via directieoverleg (Vl-Br)
CLB: via directieoverleg (Vl-Br)/ internettensamenwerkingscel?

En andere: Link, platforms opvoedingsondersteuning, Huizen van het kind,…

Afspraak: Aan alle leden koppelen de informatie over het organogram terug naar hun
achterban, met de vraag welke structuren wenselijk zijn en waar de achterban in wenst te
investeren. Beslissing hierover op het volgende IROJ.
7. Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst van het IROJ Vlaams-Brabant gaat door op donderdag 24 april
2014, 13.30u tot 16.30u bij CAW Oost-Brabant, Redingenstraat 6, 3000 Leuven.
Agenda:
 Goedkeuring huishoudelijk reglement
 Voorzitterschap
 Samenstelling IROJ (o.a. beslissing voorzitter stuurgroep CJ als extra lid of niet)
 Thema’s en prioriteiten van het IROJ: inbreng van iedereen
 Actiefiche 2: monitoring van de effecten van de overgang naar het nieuwe
jeugdhulplandschap

AFSPRAKENROOSTER

Afspraak

Wie

Tegen

1. Vastleggen vergaderlocaties te Leuven

Katrien
Francesca
Iedereen

asap

2. Nadenken over uitbreiding van het IROJ

Volgende
vergadering
Volgende
vergadering

3. Voorstel huishoudelijk reglement doornemen en
feedback (goedkeuring volgende bijeenkomst)

Iedereen

4. Kandidatuur als voorzitter IROJ

Iedereen na
overleg
achterban
Iedereen na
overleg
achterban
Iedereen na
overleg
achterban
Marian

Volgende
vergadering

Marian
Bruno en Marian

asap
Projectteam
28/3

5. Nadenken over het organogram van het IROJ
6. Inbreng van thema’s/ prioriteiten waarrond de leden
van het IROJ willen werken
7. Vragen over stemrecht tandem/ in geval van één
vertegenwoordiger van een sector meenemen
8. Vraag meenemen over secretariaat IROJ
9. Vraag kinderpsychiatrie naar afstemming
meenemen naar projectteam
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Status

Opmerking

