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VERSLAG IROJ VLAAMS-BRABANT
24 APRIL 2014, 13.30U-16.30U
Aanwezig

Verontschuldigd

Dirk De Rijdt (Arktos), Marleen De Vriendt en Eliska Douwen (Ouderwerking
Vlaams-Brabant), Katrien Willems (CAW Oost-Brabant), 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), Elisabeth Vanderveken (VK), Marina Danckaerts (UZ
Leuven kinderpsychiatrie), Hans Hebbrecht (CLB GO VZT), Ria Sanders
(VCLB Halle), Geert Hellinx, Willy Van Nieuwenhuysen (provincie VlaamsBrabant, verslaggever), Marian Haspeslagh (IJH, voorzitter)
Hamid Abroudi (PRIC), Eric Stijnen (CGG Ahasverus), Greet Bonner (MPI StFranciscus), Anne Degroof en Ann De Souter (CKG De Schommel), Johan
Van der Auweraert en Domya Rayyan (ITP), Shari Robijns en Wim Van
Campenhout (CAW Halle-Vilvoorde), Erwin Daenen (provincie VlaamsBrabant)

Vooraf: Geert Hellinx, provinciale afdeling K&G, is kandidaat om de tweede
vertegenwoordiging van K&G op te nemen in het IROJ. Het IROJ gaat akkoord.

1. Goedkeuring en opvolging verslag vorige bijeenkomst (13 maart 2014)
Goedkeuring:
Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
Opvolging:
 Vergaderlocatie: OK: CAW Oost-Brabant vandaag en op 25/9, Ellipsgebouw op 12/06
en VAC op 11/12.
 Vragen over stemrecht:
o Tandem cliëntvertegenwoordigers: de tandem heeft samen één stem, vanuit de
vereniging die hen afvaardigt.
o In geval een sector slechts één vertegenwoordiger heeft: de bedoeling is dat elke
sector twee stemmen heeft. Indien nodig kan een uitzondering worden gevraagd
aan het MC. Er is een tweede vertegenwoordiger voor K&G, dus nu zijn er voor
elke sector twee vertegenwoordigers. Daardoor stelt zich dit probleem niet langer
in Vlaams-Brabant.
 Vraag over secretariaat IROJ:
Marian neemt tijdelijk het secretariaat van het IROJ op tot er een andere structurele
oplossing wordt gevonden.
 Afstemming met kinderpsychiatrie:
Kinderpsychiatrie stelde de vraag om een debat te voeren over de plaats van de
federale actoren in het nieuwe jeugdhulplandschap, in eerste instantie ten opzichte
van de intersectorale toegangspoort (ITP). Het projectteam besprak die vraag en
stelde voor om het gesprek hierover te voeren met kinderpsychiatrie Vlaams-Brabant
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en Brussel samen. Marian nam dit verder op met Dirk Hellemans van Vlabo en Kelly
Persoons van overlegplatform GGZ Brussel. Na overleg met de verschillende
partners, stellen zij voor om op dit moment geen extra overleg te plannen, maar
procesmatig een weg hierin te zoeken via participatie van kinderpsychiatrie aan beide
IROJ.
Andere punten ter opvolging komen terug in de agenda.
2. Beslissing over huishoudelijk reglement (HR)
Een ontwerp HR werd aan iedereen bezorgd, ter nalezing voor de bijeenkomst. Het
ontwerp HR wordt besproken.
Marian herwerkt het ontwerp HR conform de bespreking.
Bespreking:












Voorzitterschap: hier formuleren we de opdrachten minimaal. Vervanging van de
voorzitter wordt concreet ingevuld eens er een voorzitter is.
Aanwezigheden en engagementen: De leden van het IROJ werken samen aan de
doelstellingen van integrale jeugdhulp.
De kinderpsychiatrie is effectief lid van het IROJ en engageert zich om mee te
werken aan de realisatie van de doelstellingen van IJH. Dit geldt ook voor de
jeugdmagistraten.
We houden de manier van vergadering open. Het IROJ kan desgewenst
werkgroepen installeren met een in tijd omschreven opdracht.
Het IROJ communiceert naar het werkveld over wat het doet.
De leden zorgen voor de communicatie met hun achterban. Bedoeld wordt: de
sector die ze vertegenwoordigen en de koepels die hen hebben aangeduid als
vertegenwoordiger. Voor de sector BJB is dit het Overlegplatform BJB.
Gelding vergaderen: wordt geschrapt. Het IROJ kan altijd geldig vergaderen.
Wijze van besluitvorming: Er wordt voor het nemen van beslissingen maximaal
gestreefd naar een consensus. De rest van de tekst bij dat bolletje wordt
geschrapt.
Het IROJ kan geldig beslissen als de meerderheid van de leden aanwezig is. Is
dit niet het geval, dan wordt hetzelfde agendapunt opnieuw geagendeerd op de
volgende vergadering en kan beslist worden, ongeacht het aantal aanwezigen. Er
wordt beslist bij 2/3 meerderheid.
Vergaderfrequentie: Minstens 4 keer per jaar. De data worden in het begin van elk
werkjaar gepland (voor 2014: 3 vergaderingen in het voorjaar en 3 vergaderingen
in het najaar).
Secretariaat: Wordt momenteel door Marian H. gedaan.
Vergoedingen : wordt geschrapt aangezien dit elders geregeld wordt. De
vergoedingen worden betaald aan personen, niet aan organisaties.
Opdrachten van het IROJ:
De samenwerking met andere IROJ, waaronder IROJ-Brussel. Rond welke punten
en op welke manier? Te bepalen in het actieplan, niet in het HR.
Duur mandaat van het IROJ: In principe voor 3 jaar, verlengbaar.

Besluit: het HR wordt goedgekeurd. Zie definitieve versie HR in bijlage 1.
3. Voorzitterschap van het IROJ
Afspraak was dat iedereen overlegt met de achterban of er kandidaten zijn.
Van de voorzitter wordt minimaal verwacht dat hij/zij het technisch voorzitterschap van de
vergaderingen opneemt, het aanspreekpunt of het gezicht van het IROJ is en bereid is om
het IROJ voor te bereiden samen met Marian en eventueel de provincie. De leiding over
de uitvoering van het actieplan komt dan bij Marian terecht.
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Kandidaten: geen. Er waren geen reacties. De vergadering is van oordeel dat de provincie
of het departement WVG het best geplaatst zou zijn om het voorzitterschap op te nemen,
omwille van de neutralere positie.
Besluit: het IROJ meldt aan het Managementcomité dat er geen kandidaten zijn voor het
voorzitterschap. Zie nota aan het MC in bijlage 2.
4. Bespreking van het organogram van het IROJ
De Vlaamse structuur (bovenbouw) ligt vast.
Het IROJ beslist zelf over haar regionale structuur. Het IROJ beslist ook of er al dan niet
wordt samengewerkt met andere IROJ’s (o.a. IROJ Brussel), en rond welke agendapunten. Een ontwerp organogram, gebaseerd op de structuren die er waren onder de
regionale stuurgroep (RS) werd op de vorige bijeenkomst al toegelicht.
Afspraak was dat iedereen de informatie over het organogram terug zou koppelen naar
hun achterban, met de vraag welke structuren wenselijk zijn en waar de achterban in
wenst te investeren.
Marian brengt de opdrachten en de beleidscyclus in herinnering.
Bespreking:
 Algemeen: De vergadering vraagt welke ‘vrijheden’ de vergadering heeft om de
doelstellingen te realiseren en op welke manier dit kan. Het IROJ maakt zijn actieplan
op, vertrekkende van het kader aangereikt door het MC. Vragen: Wie is nodig om de
doelstellingen te realiseren? Hoe ondersteunen? Hoe de efficiëntie van
vergaderingen verhogen?
 Crisisjeugdhulp: Op dit moment zijn er twee stuurgroepen CJ (één voor VlaamsBrabant en één voor Brussel) die samen vergaderen. Dit is een essentieel onderdeel
van IJH en blijft behouden.
 Netwerkstuurgroepen RTJ/ jeugdhulp:
Het IROJ beslist of de vroegere netwerken en netwerkstuurgroepen RTJ behouden
blijven en in welke vorm.
Eventueel een netwerk jeugdhulp (RTJ samen met NRTJ). Een mogelijkheid is dat
leden van het IROJ als voorzitter fungeren in de stuurgroepen.
De leden van netwerkstuurgroepen zijn meestal directies van voorzieningen.
Welke opdrachten krijgen deze stuurgroepen ? regionale samenwerking, afstemming
in opnemen van problematieken, doorverwijzingen, signaleren tekorten aan hulp,
monitoring samenwerking, …
Geen besluit.
 Praktijkoverleg:
De PPO’s willen blijven werken als praktijkoverleg in de structuur van IJH. Ook los van
de structuur van het IROJ zullen ze werkzaam blijven. 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.
De leden van de PPO’s zijn meestal uitvoerende hulpverleners werkzaam rond
concrete dossiers. Welke opdrachten krijgen deze PPO’s ikv de doelstellingen van het
IROJ ? Signaleren van regionale samenwerking, afstemming van hulpverlening op
elkaar rond concrete problematieken, signaleren tekorten aan hulp, …
Het IROJ weerhoudt de PPO’s in haar structuur.
 Overleg cliëntvertegenwoordigers/referentiegroep:
De cliëntvertegenwoordigers komen samen ter voorbereiding van het IROJ. Ze kiezen
voor een gezamenlijke voorbereiding voor Vlaams-Brabant en Brussel. Op termijn
streven ze naar een referentiegroep om cliëntparticipatie verder vorm te geven. Het
IROJ weerhoudt dit overleg in haar structuur.
www.vlaanderen.be
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Sectorale overlegplatforms:
De sectorale overlegplatforms vormen de achterban in het werkveld. Het IROJ bepaalt
in haar structuur de plaats van de sectorale overlegfora. Het IROJ kent een plaats toe
aan volgende overlegplatforms:
o BJB: de referentiegroep IJH van het Overlegplatform arr. Leuven en Overlegplatform BHV
o K&G: provinciaal overlegplatform (Vl-Br en BRU samen)
o VAPH: ROG Werkgroep minderjarigen (Vl-Br en BRU)
o CGG: directieoverleg (Vl-Br)
o CAW: directieoverleg (Vl-Br)
o CLB: internettensamenwerkingscel (Vl-Br en BRU)
o Werkgroep Kinderpsychiatrie (ook de CGG) (Vl-Br)
o Justitie: Unie van Nederlandstalige jeugdmagistraten, geen regionaal forum
o Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel: één dienst
o VK Vlaams-Brabant: één dienst
o Verwijzers (OCJ en SDJ), via regioverantwoordelijke (Vl-Br en BRU)

Besluit: Het IROJ is zoekende naar de concrete opdrachten, de prioriteiten en de meest
optimale manieren van werken. We zullen gaandeweg beslissen hoe de netwerken en
tussenniveau ’s in het organogram vorm kunnen krijgen. Het organogram wordt nog niet
volledig goedgekeurd. Na bespreking prioriteiten volgende keer komt dit opnieuw op de
agenda.
Volgende beslissingen worden wel al genomen:
 CJ krijgt een plaats in het organogram. Marian communiceert dit naar de voorzitter
van de stuurgroep CJ.
 De PPO’s krijgen een plaats in het organogram. Marian communiceert dit naar de
voorzitters van de PPO’s.
 Het overleg cliëntvertegenwoordigers en de sectorale platforms krijgen een plaats in
het organogram.
 Al dan niet werken met stuurgroepen RTJ is nog in beraad. Marian communiceert dat
naar de stuurgroepen RTJ.
Zie voorlopig organogram in bijlage 3 bij het verslag.
5. Samenstelling van het IROJ
Zie voorlopige ledenlijst IROJ in bijlage 4 bij het verslag.


Minimale samenstelling: er is een tweede vertegenwoordiger van de sector K&G:
Geert Hellincx



Uitbreiding: Er wordt gewezen op de prioritaire rol van crisisjeugdhulp. Voorzitter
stuurgroep CJ opnemen in het IROJ ? Er zijn argumenten pro en contra. Er zijn reeds
4 leden van het IROJ die ook het de stuurgroep CJ zitten. Het IROJ wil rekening
houden met het standpunt van de meldpunten, die vandaag verontschuldigd zijn.
Deelnemers en deskundigen kunnen ook ad-hoc worden uitgenodigd.

Besluit: De beslissing wordt uitgesteld naar het volgende IROJ en wordt getimed op 5
minuten, kwestie van de debatten niet te herhalen.
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6. Thema’s en prioriteiten van het IROJ in 2014
Iedereen bracht, na overleg met de achterban, thema’s in waarrond ze willen werken in
het IROJ. Iedereen noteerde de thema’s op flappen.
Zie overzicht van ingebrachte thema’s in bijlage 5.
Tijd voor een verdere bespreking ontbrak. Afspraak: iedereen neemt de thema’s door,
waar mogelijk in overleg met de achterban, tegen het volgende IROJ op 12 juni. Focus is
wat het IROJ kan realiseren (actiepunten). Daarnaast kunnen er ook signalen worden
gegeven vanuit het IROJ. Op 12 juni bepalen we de prioriteiten, in functie van uitvoering
van actiefiche 2 en in een concrete planning van het IROJ in 2014.

7. Mededelingen en varia





Informatie over IJH:
o Informatie over integrale jeugdhulp is te vinden op het loket jeugdhulp,
https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/vlaams-loket-jeugdhulp, op de website
jongerenwelzijn, https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn en op de website IJH,
www.jeugdhulp.be. Deze drie websites linken ook door naar elkaar.
o Jongerenwelzijn heeft een nieuwsbrief, waarop kan worden ingeschreven via
communicatie@jongerenwelzijn.be.
o Integrale jeugdhulp heeft niet langer regionale nieuwsbrieven, maar wel een
Vlaamse nieuwsbrief. Abonneren via link “inschrijven nieuwsbrief” op de website
IJH. De leden van het IROJ zijn opgenomen in de mailinglijst.
De Ouderswerking Vlaams-Brabant en Brussel organiseert een Dialoogdag op
maandag 23 juni 2014 in het provinciehuis te Leuven. Informatie is te bekomen op de
website www.ouderswerking-vlaamsbrabant.be. Zie uitnodiging in bijlage 6.
Het OCJ start een consultatieteam over mogelijke vragen bij verontrustende situaties.
Het consultatieteam is bereikbaar op een apart telefoonnummer 02-210.63.34 op
maandag, woensdag en vrijdag.
Meer info op :
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/professionelen/jeugdhulpaanbieders/omgaa
n-met-verontrusting/

Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst van het IROJ Vlaams-Brabant gaat door op donderdag 12 juni
2014, 13.30u tot 16.30u in het Ellipsgebouw in Brussel.
Agenda:
o Beslissing over samenstelling IROJ
o Prioriteiten in 2014 en verdere invulling actiefiche 2: concrete planning
o Goedkeuring organogram (beslissing over netwerken)
Afsprakenrooster
Afspraak
Tekstaanpassingen HR
Signalering voorzitterschap aan MC
Prioriteiten in 2014: terugkoppeling achterban
Organogram: terugkoppeling achterban
Voorzitters structuren IJH briefen over
beslissingen IROJ

Wie
Marian
Marian
Alle leden
Alle leden
Marian
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Tegen
asap
asap
12/06/2014
12/06/2014
asap

Status
OK
OK

OK

Opmerking
Zie bijlage
Zie bijlage

