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VERSLAG IROJ VLAAMS-BRABANT
12 JUNI 2014, 13.30U-16.30U
Aanwezig

Dirk De Rijdt (Arktos), Eliska Douwen (Ouderwerking Vlaams-Brabant), Katrien
Willems (CAW Oost-Brabant), Sanneke Wilson (CGG Ahasverus), Tom
Herbots (MFC Combo), Hilde Geudens (Tonuso), Bruno Claessens
(regioverantwoordelijke JW), Shari Robijns (CAW Halle-Vilvoorde), Elisabeth
Vanderveken (VK), Hans Hebbrecht (CLB GO VZT), Ria Sanders (VCLB
Halle), Geert Hellinx provinciale afdeling K&G), Hamid Abroudi (PRIC), Els
Leemans (SPK Brussel), Bob Gebruers (Levenslust), Mark Frederickx
(Pathways), Johan Van der Auweraert (ITP) (vanaf 16u), Erwin Daenen
(provincie Vlaams-Brabant, verslaggever), Marian Haspeslagh (IJH, voorzitter)

Verontschuldigd

Marleen De Vriendt en Kristel Van den Meerssche (Ouderwerking VlaamsBrabant), Greet Bonner (MPI St-Franciscus), Francesca Raes (jeugdrechter
Leuven), Yves Schorpion (Resonans), Johan Van der Auweraert (ITP) (tot
16u), Willy Van Nieuwenhuysen (provincie Vlaams-Brabant), Anne Degroof en
Ann De Souter (CKG De Schommel), Johan Ieven en Frank Vanholen
(Pleegzorg), Jirka De Schepper (Ave Regina), Veerle Stevens (CGG Passant),
Ann Roekens (CGG VBO)

1. Goedkeuring en opvolging verslag vorige bijeenkomst (24 april 2014)
Goedkeuring:
Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
Opvolging:


Tekstaanpassingen huishoudelijk reglement (HR): OK. De definitieve versie van het
HR werd eerder al bezorgd. Het HR wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het MC op
08/09/2014, samen met de ledenlijst en het organogram.
 Signaal geen kandidaten voorzitterschap IROJ aan MC: OK. De nota aan het MC
werd eerder bezorgd. Het MC nam akte van de nota. Er volgt nog overleg met de
provincies en de koepels.
Stand van zaken in andere regio’s: in Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen is de
provincie voorzitter. In West-Vlaanderen is er een voorzitter uit het werkveld, nl. uit
een VAPH-voorziening. In Brussel is het voorzitterschap nog in beraad.
 Voorzitters structuren IJH briefen over beslissingen IROJ: OK
Andere punten ter opvolging komen terug in de agenda.
2. Samenstelling van het IROJ


Beslissing over coöptatie voorzitter stuurgroep CJ :
o Argumenten pro: prioritaire rol van CJ, stuurgroep CJ in organogram, voorzitter
als aangewezen persoon.
o Argumenten contra: IROJ niet te groot maken, er zijn leden IROJ die ook in
stuurgroep CJ zitten, precedent scheppen.
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Standpunt meldpunten: Shari en Anne vertegenwoordigen hun sector in het
IROJ. Het crisismeldpunt valt onder die sector. Ze vertegenwoordigen niet de
stuurgroep CJ. Voorstander om de voorzitter van stuurgroep CJ te coöpteren.

Besluit: Guy Lambeir wordt gecoöpteerd, als voorzitter van de stuurgroep CJ.
Dit vormt geen precedent naar andere overlegstructuren in het organogram toe.


Beslissing over coöptatie Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR):
o Vraag tot coöptatie van Peggy De Brauwer: eerder doorgemaild
o Door de 6e staatshervorming zullen de Centra voor Ambulante Revalidatie
vallen onder het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Was dit eerder
gebeurd, dan zouden ze wellicht opgenomen zijn bij de minimale samenstelling
van het IROJ.
o Gaat het managementcomité hierover een besluit nemen voor gans
Vlaanderen?
o Zal de vertegenwoordiger alle Centra voor Ambulante Revalidatie
vertegenwoordigen?
o Werkgeversorganisatie VSO heet voortaan SOM.
Besluit: Peggy De Brauwer wordt gecoöpteerd, als vertegenwoordiger van de
CAR, met de uitdrukkelijke vraag dat alle CAR vertegenwoordigd worden in het
IROJ (vb. effectief lid uit één koepel, plaatsvervanger uit de andere koepel).

Besluit over ledenlijst IROJ die wordt voorgelegd op MC 08/09/2014:
Zie ledenlijst in bijlage 1.
3. Eerste rapportage over instroom gemandateerde voorzieningen (GV)
Toelichting door Bruno Claessens (OCJ). Zie presentatie in bijlage 2.
o Vanuit Halle-Vilvoorde veel aanmeldingen van Franstalige diensten (klinieken,
psychiatrie, ...
o Lichte daling in verontrustende opvoedingssituaties, niet in MOF.
o Over de afhandeling van de vragen zijn er nog geen cijfers.
o Een opsplitsing van de cijfers naar leeftijd is er voorlopig niet, maar dit kan
gevraagd worden. De gegevens i.v.m. de afhandeling zullen wel opgesplitst
worden.
o In september worden meer details gepresenteerd, kan er discussie
plaatsvinden en voorlopige conclusies worden geformuleerd.
Toelichting door Elisabeth Vanderveken (VK). Zie presentatie in bijlage 3.
o Cijfers voor de periode 1/3 – 31/5.
o Vooral CLB meldt aan.
o In september ruimere cijfers, inclusief voor Brussel.

4. Toelichting en bespreking rondzendbrief Jongerenwelzijn
Toelichting door Tom Herbots
De rondzendbrief, die door Agentschap Jongerenwelzijn werd verspreid op 22 mei 2014,
werd doorgemaild met de uitnodiging. De rondzendbrief betreft “uitbreiding van het
rechtstreeks toegankelijke aanbod binnen Integrale Jeugdhulp, actualisering van het
aanbod contextbegeleiding van Jongerenwelzijn, modaliteiten inzake aanvraag en
dossiervorming”.
www.vlaanderen.be
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De rondzendbrief voert een nieuwe typemodule “krachtgerichte kortdurende
contextbegeleiding” in met een uitbreiding waarvoor 500.000 euro wordt voorzien, naast
transitie van bestaande capaciteit. Voor de invulling van de typemodule wordt een keuze
gemaakt voor “positieve heroriëntering”, een experiment uit Oost-Vlaanderen. Er wordt
een eenmalig budget vrijgemaakt voor vorming. Partners die instappen, engageren zich
voor die vorming.
De intersectorale toets van aanvragen gebeurt op het IROJ. De mate waarin kan
aangetoond worden dat de intersectorale afstemming heeft plaats gehad, is een criterium
in de beoordeling van aanvragen. De rondzendbrief schakelt, zoals voorzien in het
decreet IJH, de intersectorale toets in op niveau van het IROJ.
Er is een probleem van timing: het voorziene tijdpad (verzending op 22 mei, indienen van
aanvragen tegen 21 augustus en beslissing half september) correspondeert niet met het
vergaderritme van het IROJ.
Afspraken over intersectorale toets op het IROJ:
 Op het MC van 16 juni 2014 worden Vlaamse afspraken gemaakt. Voorstel van het
departement WVG zal zijn om een schriftelijke procedure te installeren waarbij alle
regionale aanvragen door JW worden overgemaakt aan de voorzitter van het IROJ of
vertegenwoordiger VG, die de aanvragen doorstuurt naar de leden. Agendering
bespreking en advisering op IROJ van september of schriftelijke procedure van
advisering. Advies van het IROJ eind september aan JW en aan voorzitter MC.
Voorstel om beslissingsdatum te verschuiven naar eind september. Noot achteraf: dit
voorstel werd door het MC gevolgd.
 In afwachting van de beslissing van het MC maken we volgende afspraken:
o Signaal naar David De Brouwere dat de adviesfunctie voor het IROJ
geapprecieerd wordt maar de timing te krap is, met voorstel om de datum van
indiening te verschuiven naar eind september. Noot achteraf: het signaal van
IROJ Vlaams-Brabant werd besproken op het MC van 16 juni, samen met
het voorstel van het departement WVG. Geen apart schrijven aan David
De Brouwere. AJW erkende de krappe timing. Het signaal wordt
meegenomen voor de toekomst.
o Geïnteresseerden voor de uitbreiding geven uiterlijk 1 juli een bericht aan
Marian. Marian mailt dit door naar het IROJ op 3 juli. De geïnteresseerden
kunnen zich dan organiseren om mogelijk een keer samen te komen en om
hun netwerk uit te bouwen.
o We lassen een extra IROJ in op 4 september, 13.30u in het Ellipsgebouw,
Brussel indien de timing niet verschoven wordt. Noot achteraf: op het MC
van 16 juni werd beslist om de datum van beslissing te verschuiven van
half september naar eind september. Dit betekent dat we geen extra IROJ
inlassen. Op het IROJ van 25 september agenderen we de advisering
over de aanvragen. Het blijft een advisering na de indiening van de
kandidaturen, niet op voorhand zoals we idealiter wensten.
o Meerdere aanvragen zijn mogelijk. We formuleren adviezen/aanbevelingen per
aanvraag (positief, of positief met aandachtspunten).
5. Prioriteiten van het IROJ: planning najaar 2014
Voorstel tot pragmatische aanpak: er zijn drie IROJ gepland in het najaar van 2014. We
focussen op planning van deze drie IROJ, wat impliceert dat we prioriteiten stellen.
Bronnen om te komen tot bepaling van prioriteiten:
 Werkdocument “mogelijke thema’s IROJ Vlaams-Brabant (eerder doorgemaild)
 Kader actieplan IROJ: actiefiche 2
 Afgesproken timing op Vlaams niveau:
www.vlaanderen.be
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Uitvoering actiefiche 1 (samenstelling, voorzitter, huishoudelijk reglement en
organogram) tegen MC 8 september 2014
Vervolledigen actieplan tegen MC 13 oktober 2014
Monitoring van regionale effecten van het transitieproces naar het nieuwe
jeugdhulplandschap op samenwerking van actoren gevat door IJH (uitvoering
actiefiche 2 van het actieplan) van september tot december 2014. Bespreking
gedetailleerde cijfers en aanlevering kwalitatieve informatie over ITP, GV, CJ,
bemiddeling en cliëntoverleg op IROJ september.
Rapportage over actiefiche 2 tegen MC maart 2015.

Shari meldt dat er een werkgroep brede instap werd opgestart: directies van CLB’s en
CAW’s en provinciale afdeling K&G komen samen om ervaringen te toetsen, werking in
zomervakantie te bekijken, afspraken over wie welke zaken opneemt, signaalfunctie,
bekendmaking en profilering. Tegen eind 2014 wil de groep met de bekendmaking
beginnen. Het betreft één werkgroep voor Vlaams-Brabant. In Brussel is er een
gelijkaardig initiatief. Mogelijk zal Brussel aansluiten bij Vlaams-Brabant. Het IROJ erkent
deze werkgroep als een werkgroep van het IROJ. Resultaten van de werkgroep worden
teruggekoppeld naar het IROJ.
Concrete planning:
IROJ 25 september 2014:
 Bespreking gedetailleerde cijfers over ITP, GV, CJ, bemiddeling en cliëntoverleg IJH.
 Afspraken over aanlevering kwalitatieve informatie over positieve punten/ knelpunten
en over samenwerking (vb. effecten op brede instap). Input kan komen vanuit de
PPO’s, de sectorale platforms, de werkgroep brede instap … Op 25/9 bespreken we
concrete indicatoren (goedgekeurd op het MC van 16/6), die we dan voorleggen ter
bespreking aan onze overlegfora.
 Bespreking en beslissing over aangevuld actieplan (voorzet door Marian)
 Bespreking en advisering aanvragen i.k.v. rondzendbrief Jongerenwelzijn
IROJ 6 november 2014:
 Eerste bespreking kwalitatieve informatie, als aanzet voor rapportage over actiefiche 2
 Afspraken over uitvoering verbeteracties
 Leerrecht
IROJ 11 december 2014:
Later te bepalen
6. Bespreking van en beslissing over organogram van het IROJ
Volgende beslissingen werden al eerder genomen:
 CJ krijgt een plaats in het organogram.
 De PPO’s krijgen een plaats in het organogram.
 Het overleg cliëntvertegenwoordigers en de sectorale platforms krijgen een plaats in
het organogram.
Volgende beslissingen worden vandaag genomen:
 De ad hoc werkgroep ‘brede instap’ wordt opgenomen in het organogram.
 De netwerkstuurgroepen RTJ blijven in het organogram, maar worden pas
samengeroepen als we een concrete agenda hebben.
 Ad hoc overleg, thematisch, met wisselende samenstelling, is steeds mogelijk.
Besluit over organogram dat wordt voorgelegd op het MC van 08/09/2014: zie
definitief organogram in bijlage 4.
www.vlaanderen.be
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7. Mededelingen en varia






Infomoment crisisjeugdhulp op 23 juni in de voormiddag, Ellips, Brussel
(vooraankondiging werd eerder verspreid door AJW)
Vanuit de VAPH-sector is een werkgroep ‘minderjarigen’ samengekomen om
ervaringen te delen:
o Algemene vaststelling: de leden komen niet toe aan hun reguliere werk.
o Er zijn minder aanmeldingen.
o Ze voorzien een groot probleem in september, dan worden veel aanvragen
verwacht.
o Er komt een brief naar alle ROG’s (Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg):
zie bijlage 5.
Het projectteam IJH eindigt: laatste bijeenkomst op 24 juni (wordt wellicht
geannuleerd).
Vacature kinderpsychiater bij de toegangspoort:
o Wat met onverenigbaarheden?
o De vacature zou al ingevuld zijn?
o Johan Van der Auweraert:
 het is evident dat de betreffende kinderpsychiater eigen ingestuurde
dossiers niet behandelt binnen de toegangspoort.
 Er is gestart in maart met de aanstelling van een psychiater ‘op afroep’,
overheidsopdracht onder een bepaald bedrag. De nieuwe oproep
kadert in de continuering van de opdracht en de aanstelling van
bijkomende expertise.

8. Eerste rapportage over cijfers crisisjeugdhulp (CJ)
Toelichting door Johan Van der Auweraert. Presentatie: zie bijlage 6.
o Meer aanmeldingen omdat de poort voor crisis breder is geworden
o Vraag om casussen uit niet-vrijwilligheid ook op te nemen
o Projectvoorstel Libel is niet weerhouden.
9. Eerste rapportage over instroom intersectorale toegangspoort (ITP)
Toelichting door Johan Van der Auweraert. Presentatie: zie bijlage 7.
o De meeste aanmeldingen komen via Insisto.
o Het systeem werkt niet makkelijk, nog veel ontwikkelingsfouten.
o In september kunnen ook de doorstroomtijden meegegeven worden en meer
detail over de diensten die aanmelden.
o De afweging over welke cijfergegevens relevant zijn moet nog worden
gemaakt.
Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst van het IROJ Vlaams-Brabant gaat door op donderdag 25
september 2014, 13.30u tot 16.30u, bij CAW Oost-Brabant in Leuven.
Agenda:
 Bespreking gedetailleerde cijfers over ITP, GV, CJ, bemiddeling en cliëntoverleg IJH
 Afspraken over aanlevering kwalitatieve informatie
 Afspraken over sjabloon rapportage
 Bespreking en beslissing over aangevuld actieplan (voorzet door Marian)
 Bespreking en advisering aanvragen i.k.v. rondzendbrief Jongerenwelzijn
www.vlaanderen.be
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Afsprakenrooster
Afspraak
HR, organogram en ledenlijst voorleggen aan MC
Gie Lambeir en Peggy De Brauwer contacteren
i.v.m. hun coöptatie als lid IROJ
Signaal aan AJW in verband met rondzendbrief
Aanvragers voor uitbreiding rondzendbrief: zich
kenbaar maken aan Marian
Kenbaar maken aan het IROJ wie de aanvragers
zijn voor uitbreiding rondzendbrief
Voorzet aangevuld actieplan IROJ

Wie
Marian
Marian

Tegen
08/09/2014
asap

Marian
asap
Alle aanvragers 01/07/2014
Marian

03/07/2014

Marian

25/09/2014
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Opmerking

Op MC 16/6

