Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
Afdeling beleidsontwikkeling
Team Integrale Jeugdhulp

VERSLAG IROJ VLAAMS-BRABANT
25 SEPTEMBER 2014, 13.30U-16.30U
Aanwezig

Verontschuldigd

Dirk De Rijdt (Arktos), Jo Vandenbergh en Marleen De Vriendt (Ouderwerking
Vlaams-Brabant), Katrien Willems (CAW Oost-Brabant), Eric Stijnen (CGG
Ahasverus), Tom Herbots (Alba), Hilde Geudens (Tonuso), Bruno Claessens
(regioverantwoordelijke JW), Shari Robijns (CAW Halle-Vilvoorde), Hans
Hebbrecht (CLB GO VZT), Ria Sanders (VCLB Halle), Geert Hellinx
(Provinciale afdeling K&G), Hamid Abroudi (PRIC), Francesca Raes
(jeugdrechter Leuven), Johan Van der Auweraert (ITP), Erwin Daenen
(provincie Vlaams-Brabant), Anne Degroof (CKG De Schommel), Johan Ieven
(Pleegzorg), Jirka De Schepper (Ave Regina), Veerle Stevens (CGG Passant),
Yves Schorpion (Resonans vzw), Gie Lambeir (Stuurgroep CJ), Willy Van
Nieuwenhuysen (provincie Vlaams-Brabant, verslaggever), Marian Haspeslagh
(IJH, voorzitter)
Greet Bonner (MPI St-Franciscus), Kristof Desair en Elisabeth Vanderveken
(VK), Marina Danckaerts (UZ Leuven)

Wissel in vertegenwoordiging VK: Kristof Desair wordt effectief, Elisabeth Vanderveken
plaatsvervanger. Beide zijn vandaag verontschuldigd.
Extra agendapunt:
Tom Herbots stelt zich kandidaat als voorzitter van het IROJ.
Gezien hij op het IROJ van 17/10 betrokken is in de ombouw en uitbreiding als sectorvertegenwoordiger van de Bijzondere Jeugdbijstand is het voorstel om het voorzitterschap
daarna pas te laten ingaan, dus vanaf het IROJ van 6 november. Hij wil het
voorzitterschap opnemen tot eind 2015, waarna evaluatie.
Besluit: Het IROJ aanvaardt de kandidatuur van Tom Herbots. Tom wordt voorzitter
vanaf het IROJ van 6 november 2014 tot eind 2015, waarna evaluatie.
1.

Goedkeuring en opvolging verslag IROJ van 12 juni 2014.

Goedkeuring:
Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
Opvolging:







Actiefiche 1 (HR, organogram en ledenlijst) op MC 08/09: OK. Het organogram werd
in een Vlaams sjabloon gegoten. Zie bijlage 1. Ter informatie: IROJ Brussel
coöpteerde een externe als voorzitter (Mathieu Voets, gepensioneerd ambtenaar
VGC). Alle IROJ hebben nu een voorzitter.
Contact met Gie Lambeir en Peggy De Brauwer over coöptatie als lid IROJ: OK
Marian zal Peggy contacteren aangezien ze vandaag afwezig is.
Signaal AJ i.v.m. rondzendbrief: OK
Kenbaar maken aanvragers uitbreiding: OK
Voorzet actiefiche 2 voor actieplan IROJ: OK
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2.

Mededelingen



Overleg radicalisering regio Vilvoorde: in het voorjaar ging een Vlaams overleg
door rond het thema “radicalisering van moslimjongeren”, op initiatief van de
administratie van inburgering en binnenlands bestuur. Op die bijeenkomst werd
besloten om regionaal overleg te organiseren in de regio’s Antwerpen (Antwerpen en
Mechelen), Limburg (Maaseik) en Vlaams-Brabant (Vilvoorde).
Op 5 september ging het overleg door in regio Vilvoorde. Aanwezig waren de
radicaliseringsambtenaar van de stad Vilvoorde, CAW Halle-Vilvoorde, OCJ, ITP en
het team IJH. Doel van de bijeenkomst was kennismaking en informatie uitwisselen
over elkaars werking. Er bleek nood aan uitwisseling tussen regio’s over de aanpak
van radicalisering en aan bundeling van expertise. Er zijn in 2013-2014 al een drietal
vergaderingen geweest en een studiedag.
Dit wordt op Vlaams niveau verder opgenomen. Regionaal werd afgesproken dat voor
dossiers uit Vilvoorde een beroep kan worden gedaan op de radicaliseringsambtenaar, Jessica Soors (jessica.soors@vilvoorde.be).
➜ Op het IROJ melden we dit ter informatie en polsen we naar ervaringen met en
interesse in dit thema. Dirk DR meldt dat de problematiek veel breder is dan de
Syriëstrijders die momenteel het nieuws halen.



IRPC: De IRPC’s (prioriteitecommissies VAPH) moeten opnieuw samengesteld
worden en uitgebreid naar de verschillende sectoren. Jean-Pierre Vanhee verstuurde
recent een brief naar alle huidige leden van de IRPC met de vraag of ze lid willen
worden van de nieuwe commissies vanaf 1 januari 2015. Deadline voor indiening
kandidaturen is eind september. Daarna wordt per regio een schema opgemaakt
waarbij de voorziene plaatsen worden ingevuld met de huidige leden die verder
wensen deel te nemen.
Aan het IROJ wordt gevraagd om daarna de openstaande plaatsen in te vullen met
kandidaten. Het gaat om vertegenwoordigers van de sectoren VAPH en AJ. Vraag is
om de vertegenwoordigers aan te leveren uiterlijk tegen eind oktober.
➜ Johan houdt het IROJ op de hoogte van de samenstelling en de concrete vraag
naar uitbreiding.



Project “huis van hereniging”:
Zie projectbeschrijving in bijlage 2.
Op de dialoogdag van Ouderswerking Vlaams-Brabant werd melding gemaakt van het
probleem van ouders-verstoting. Dit gebeurt regelmatig bij een (v)echtscheiding
waarbij gebroken wordt met de relatie naar één van de ouders.
Er is vraag naar een multidisciplinaire aanpak om een herenigingstherapie uit te
werken. Ook het CGG is geïnteresseerd om iets te doen aan problematische
echtscheidingssituaties (zie Alianza-project).
➜ Jo Vandenbergh zal de vraag aan het IROJ op papier zetten.



Activering werkgebied Halle-Vilvoorde:
Zie voorstel Eric Stijnen in bijlage 3.
Eric stelt voor om een beleidsgroep op te richten (met directies of stafmedewerkers)
uit de verschillende sectoren. De vergadering vraagt voorzichtigheid bij het oprichten
van dubbele overlegplatformen en wijst op de werking van de netwerken RTJ (die
momenteel weliswaar niet samenkomen). Dit zou ook mogelijk zijn als een (ad hoc)
werkgroep van het IROJ. Bovendien zal binnenkort ook een overleg nodig zijn met
de voorzieningen achter de ITP. De regio Brussel wordt mee betrokken doordat
verschillende voorzieningen actief zijn in beide regio’s.
➜Verder te bespreken op IROJ 06/11/2014.
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3. Crisisjeugdhulp
Toelichting door Gie Lambeir, voorzitter stuurgroep CJ
Mededelingen over hulpprogramma’s CJ:
 De Schommel wijzigde haar verzekerd aanbod interventie in een mogelijk aanbod.
 Huize Levensruimte trok zijn aanbod in.
 De beschikbaarheid van Crisishulp aan Huis is sterk gestegen.
Zie cijfers in bijlage 4.
De cijfers van 2014 tonen een bijna verdubbeling tov 2013.
De grootste stijging van aanmeldingen is te merken in het arrondissement Leuven.
7% van het aantal aanvragen kreeg geen antwoord. Dit wil zeggen dat het merendeel van
de aanmeldingen geholpen werd.
Ca 40% van de meldingen is afkomstig via gedwongen hulp (SDJR of politie).
De meldpunten crisishulp zijn alle drie onder-gesubsidieerd.
4. Rapportage over instroom bemiddeling en cliëntoverleg IJH
Toelichting door Willy Van Nieuwenhuysen, provincie Vlaams-Brabant.


Clientoverleg met externe voorzitter:
12 externe voorzitters waarvan 4 gedeeld met Brussel. Er is een nieuwe opleiding
gepland.
25 afgerond
5 stopgezet tijdens procedure
4 In uitvoering na 31/8 in de loop van september en oktober
Duurtijd ca. 1 maand of langer
Problematieken :
- Aanvraagformulier:
er werd gesignaleerd dat het luik ‘externe deskundige’ voor verwarring zorgt bij
aanvragers. De vraag werd gesteld of het wel onderdeel moet uitmaken van het
aanvraagformulier? Indien het luik toch behouden blijft, is er nood aan meer
richtlijnen over het inschakelen van de deskundigen. Er werd gesuggereerd om
criteria te voorzien (welke betrokkene, waarom, wanneer en waartoe) om zo de
vraag en de noodzaak scherp te krijgen.
Een max. bedrag van 50 euro voor logistieke kosten is weinig, vooral voor
vergoeding aan een tolk.
- Evaluatie:
Er werden een aantal vragen gesteld bij de zinvolheid van een evaluatie door de
betrokkenen na een overleg. Voorstel was om dit thema mee te nemen naar een
intervisiemoment. Indien jij hier bijkomende informatie rond hebt, mag je het altijd
doorgeven.
- Registratie:
Provinciaal Loket registreert datum van aanvraag, website registreert datum van
overleg. Daarom de vraag om ook dossiernummers te vermelden
- Opvolgingsoverleg:
Probleem van automatisch vervolgoverleg. Vroeger (voor 1/3/14) kon de voorzitter
een vervolgoverleg vastleggen, nu is dat de aanmelder.



Bemiddeling in de jeugdhulp:
24 bemiddelaars waarvan de meeste in meerdere regio’s werkzaam zijn.
1 afgerond
1 in uitvoering
1 niet ontvankelijk
1 stopgezet wegens andere oplossing gevonden
www.vlaanderen.be
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Problematieken :
- Onduidelijkheid over het statuut : btw
- Onduidelijkheid over belasting op erelonen en forfaitaire onkostenvergoedingen.
- Vraag dat bemiddelaars ook kunnen functioneren als externe voorzitter.
5. Rapportage over instroom gemandateerde voorzieningen
Toelichting door VK wordt verdaagd naar het IROJ van november, gezien VK vandaag
verontschuldigd is.
Toelichting OCJ door Bruno Claessens. Zie cijfers in bijlage 5.
6. Rapportage over instroom intersectorale toegangspoort
Toelichting door Johan Van der Auweraert, ITP
De aanvragen van de ITP worden manueel bijgehouden en verwerkt. Binnenkort zullen
de gegevens kunnen getrokken worden, rechtstreeks via de database. De cijfers zullen
gepubliceerd worden in de nieuwsbrief van Jongerenwelzijn. Ze worden momenteel niet
op papier ter beschikking gesteld, ondanks vraag hiernaar van IROJ-leden.
Mondelinge toelichting:
Het aantal indicatiestellingen steeg van 66 aanvragen in maart 2014 naar 202 in april, 206
in mei, 282 in juni, 331 in juli tot 685 in augustus 2014.
Een 10-tal aanvragen per maand worden op papier doorgestuurd (plan B) omdat de
betrokken hulpverleners niet op Insisto geraken.
Vanuit NRTH, vooral ivm herindicaties,
10-tal aanvragen voor niet-begeleide minderjarigen
Vanuit RTH kwamen 52 aanmeldingen wat zeer beperkt is.
Belendende sectoren hebben slechts 1 vraag aangemeld.
Het crisismeldpunt deed 8 aanvragen bij de ITP.
De VIST-procedure is niet gekend. 33 aanvragen betrof een diagnose in de
gehandicaptensector en slechts 31 betrof een Sociale Actie. Die laatste kwamen
hoofdzakelijk van het OCJ. Voor heel Vlaanderen waren er 563 VIST-SA.
7.

Regionale rapportage over transitieproces



Regionaal en Vlaams rapport: Het MC besliste om twee rapportages te
onderscheiden: een Vlaams cijferrapport en een regionale rapportage met beperkte
cijfers en vooral kwalitatieve gegevens.
Hier hebben we het over de regionale rapportage.
 Doelstelling: doel van de regionale rapportage is de effecten te vatten van de
implementatie van het nieuwe jeugdhulplandschap. We willen zicht te krijgen op
samenwerking in de regio. We verzamelen signalen en stellen verbeteracties voor,
zowel op regionaal als op Vlaams niveau.
 Sjabloon met richtvragen: bespreking en aanvulling.
o Aanvulling cliëntvertegenwoordigers: informatie ouders en minderjarigen over
hun rechten.
o Qua periode besliste het IROJ om vooral te focussen op het najaar en over het
voorjaar enkel te rapporteren wat momenteel nog relevant is.
Noot achteraf: Aangevuld sjabloon werd reeds bezorgd.
 Aanpak en timing: iedereen koppelt het sjabloon terug naar de achterban (sectoraal
overleg, overleg cliëntvertegenwoordigers…) in oktober- november 2014. De
sectorvertegenwoordigers geven een toelichting op het eerstvolgende overleg en
spreken met de achterban af tegen wanneer zij informatie bezorgen aan de
sectorvertegenwoordigers. Ze verzamelen de informatie en bezorgen alles aan
Marian, uiterlijk tegen 5 januari 2015. Marian verwerkt de informatie ter bespreking en
www.vlaanderen.be

5



beslissing op het IROJ eind januari of begin februari (datum nog te bepalen).
Rapportage aan het MC in maart 2015.
Geen bevraging via netwerken RTJ en PPO’s omdat dit dubbel is.
Goedkeuring actiefiche 2
Actiefiche 1 is reeds afgerond en ingediend bij het MC.
Actiefiche 2 (ontwerp in bijlage bij uitnodiging): Er waren enkel opmerkingen over de
gehanteerde timing. Marian paste aan.
Met de aangepaste timing wordt actiefiche 2 goedgekeurd. Zie bijlage 6.
Actiefiche 2 wordt ter goedkeuring ingediend bij het MC op 15/12.

8.



9.

Vlaams cijferrapport
Het Vlaams cijferrapport wordt opgebouwd per doelstelling IJH. Een set van door het
MC goedgekeurde indicatoren vormt de basis.
Behoeftepeiling rond vorming door IROJ:
Het gaat over vorming rond verontrusting, vermaatschappelijking en een participatieve
basishouding.
➜Antwoorden op de vragen i.v.m. behoeftenpeiling voor het Vlaamse rapport, worden
op dezelfde manier en met dezelfde timing verzameld als de gegevens voor de
regionale rapportage. Deze vragen worden voorgelegd aan de resp. overlegplatforms,
reacties worden verzameld en aan Marian bezorgd tegen 5 januari 2015.
Voorbereiding advisering IROJ van 17/10/2014

 Dossiers voor uitbreiding: volgende dossiers werden bezorgd voor Vlaams-Brabant:
o Arktos: uitbreiding: 9 modules voor Vlaams-Brabant. Ook aanvraag voor
Antwerpen (27 modules), Limburg (8 modules) en W-Vlaanderen (1 module).
o Solidariteit voor het gezin: uitbreiding: 4 modules voor arr. Halle-Vilvoorde. Ook
aanvraag voor Brussel (1 module) en O-Vlaanderen 5 modules).
o Radar: uitbreiding: 5 modules voor arr. Halle-Vilvoorde. Ook aanvraag voor
Brussel (3 modules). Indien uitbreiding er komt, ook 4 modules in ombouw voor
Halle-Vilvoorde.
o

o

Minor Ndako en De Wissel: gezamenlijk dossier, voor Vlaams-Brabant en
Brussel: uitbreiding: 9 modules (6 voor De Wissel en 3 voor Minor Ndako) voor
Vlaams-Brabant en 3 modules voor Brussel (3 voor Minor Ndako) en hieraan
verbonden 18 plaatsen in ombouw (6 voor Minor Ndako en 12 voor De Wissel,
voor Vlaams-Brabant en Brussel.
Alba en Combo: gezamenlijk dossier voor arr. Leuven: uitbreiding: 3 modules (2
voor Combo en 1 voor Alba) en 9 modules ombouw (4 voor Combo en 5 voor
Alba).

➜ Marian mailde de aanvragen door naar alle IROJ-leden, zodat iedereen ze kan
inlezen ter voorbereiding van de advisering op het IROJ van 17/10.
➜ Marian mailde de volgende documenten naar iedereen door: de formele “aanvraag
tot erkenning”, de inhoudelijke uitwerking van het initiatief en de documenten ter
staving van (intersectorale) samenwerking. Sommigen bezorgden ook hun
statuten, missie en visie… Deze documenten worden niet doorgemaild, om het
geheel niet te zwaar te maken.
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 Dossiers voor ombouw: volgende dossiers werden bezorgd voor Vlaams-Brabant:
Radar, Minor NDako, De Wissel, Amba, Combo, Amber, YAR, Huize Levensruimte,
Sporen en Cidar.
De individuele dossiers worden niet doorgemaild naar de IROJ-leden. De
vertegenwoordigers BJB bundelen dit alles en brengen dit op het IROJ als één dossier.
Documenten ter voorbereiding worden kort op voorhand bezorgd.
 Afspraken over criteria: zie criteria uit rondzendbrief in bijlage bij de uitnodiging.
Criteria die het IROJ belangrijk acht zijn spreiding, leeftijd, beschikbaarheid (niet
doelgroepgebonden), bereikbaarheid, toegankelijkheid, spreiding en intersectorale
afstemming.
Er wordt geen ranking gegeven, maar het IROJ zal per aanvraag de positieve en
negatieve punten adviseren.
Het IROJ heeft niet voldoende informatie om een gefundeerd advies te geven.
 Afspraken over procedure advisering op IROJ 17/10:
o Advisering over transitie: vertegenwoordigers BJB brengen het dossier.
Betrokkenen blijven dus sowieso aanwezig.
o Uitbreiding: betrokkenen gaan buiten op het moment dat hun dossier wordt
besproken.
o We lijsten op: wat ontbreekt er om degelijk advies te kunnen geven?
Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst van het IROJ Vlaams-Brabant gaat door op donderdag 17
oktober 2014, 9.30u tot 12u, in het VAC in Leuven.
Agenda: Advisering i.k.v. rondzendbrief AJ

Afsprakenrooster
Afspraak
Tom H wordt voorzitter vanaf het IROJ van 6/11
Contact met Peggy DB
IROJ informeren over samenstelling IRPC en
concrete vraag naar uitbreiding
Informatie WG Brede Instap
Omschrijving vraag voor “huis van hereniging”:
Denktank Kind en Jongere: verdere bespreking
instroom VK: cijfergegevens
Terugkoppeling sjabloon met richtvragen voor
rapportage over transitieproces naar achterban
Feedback aan Marian a.h.v. sjabloon met
richtvragen
Verwerking gegevens voor eerste bespreking
rapportage op IROJ
Behoeftenpeiling vormingen bespreken met
achterban en feedback aan Marian
Aanvragen voor uitbreiding doormailen aan IROJ

Wie
Tom H.
Marian
Johan VDA

Tegen
IROJ 6/11
asap
asap

Shari Robijns
Jo VDB
Iedereen
VK
Iedereen

IROJ 06/11
IROJ 06/11
IROJ 06/11
IROJ 06/11
Okt-nov
2014
05/01/2015

Iedereen
Marian
Iedereen

IROJ jan
2015
05/01/2015

Marian

Asap
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Status

Opmerking

Datum nog
te bepalen

OK

