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Extra IROJ: Bespreking en advisering dossiers uitbreiding en ombouw
contextbegeleiding (rondzendbrief AJ)

1. Situering
De rondzendbrief van Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) van 22 mei 2014 werd eerder
doorgemaild en toegelicht op het IROJ van 12 juni. De rondzendbrief gaat over ombouw
en (beperkte) uitbreiding van contextbegeleiding.
Vier nieuwe typemodules (TM) contextbegeleiding (CB) worden onderscheiden:
 krachtgerichte kortdurende contextbegeleiding (KKC): voorzieningen AJ kunnen
bestaand aanbod ombouwen naar deze nieuwe typemodule. Er is ook een
intersectorale oproep om in te tekenen voor uitbreiding. Voor Vlaams-Brabant gaat het
over een uitbreiding met negen typemodules. Voor invulling van deze typemodule is er
gekozen voor “positieve heroriëntering” (Columbusproject uit Oost-Vlaanderen);
 laagintensieve contextbegeleiding (de vroegere contextbegeleiding basisintensiteit):
deels gekoppeld aan verblijf en deels ter beschikking los van andere typemodules;
 reguliere contextbegeleiding (de vroegere contextbegeleiding midden-intensiteit): de
courante, breedsporige thuis- en contextbegeleiding, ook bedoeld voor een deel van
de capaciteit van de voormalige dagcentra;
 kortdurende intensieve contextbegeleiding (de vroegere contextbegeleiding hoge
intensiteit: CANO/ proeftuinen, al dan niet in combinatie met verblijf).
Enkel voor de eerste typemodule is er uitbreiding voorzien en werd er een intersectorale
oproep gedaan. De andere drie typemodules betreffen ombouw en zijn enkel voor
voorzieningen AJ.
De eerste drie typemodules worden rechtstreeks toegankelijk, de vierde blijft niet-rechtstreeks toegankelijk.
AJ wil deze typemodules geregisseerd uitzetten in alle regio’s, in gelijkaardige
verhoudingen. Een tabel met gewenste aanbodomschrijving is opgenomen in de
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rondzendbrief. Die tabel is richtinggevend. Op basis van intersectorale en regionale
afstemming of dynamiek kan ervan afgeweken worden.
Aan het IROJ wordt gevraagd om advies te geven over de uitbreiding en over de
ombouw, voor de krachtgerichte en de laagintensieve contextbegeleiding. Belangrijke
criteria voor het IROJ zijn:
 spreiding van het aanbod;
 doelgroep van het aanbod;
 toegankelijkheid van de modules;
 inhoudelijke uitwerking van de krachtgerichte contextbegeleiding;
 inhoudelijke uitwerking van de laagintensieve contextbegeleiding;
 relevante ervaring;
 intersectorale afstemming;
 gedragenheid door collega’s BJB;
 voor de module krachtgerichte contextbegeleiding: de inbedding in een netwerk.
We spraken af om per aanvraag voor uitbreiding advies te geven en om voor de ombouw
één globaal advies te geven over de totaliteit. Bij het advies over uitbreiding verlaten de
betrokken partijen de zaal. Marian bezorgt het advies van het IROJ aan de indieners van
de dossiers, die dit toevoegen aan hun aanvraag, in te dienen tegen vrijdag 31 oktober
2014.
Interferentie tussen Vlaams-Brabant en Brussel komt duidelijk naar voor in dit dossier.
Alle ingediende dossiers voor Brussel, zijn ook ingediend voor Vlaams-Brabant.
Omgekeerd geldt dit niet. Tom, Hilde en Marian hebben een voorbereidend overleg gehad
met de voorzitter en de vertegenwoordigers BJB van Brussel. We spraken af dat we in de
toekomst zullen overleggen tussen Vlaams-Brabant en Brussel waar en wanneer nodig.
In het kader van deze interferentie, koos IROJ Brussel er ook voor om haar advies (van
afgelopen dinsdag) te delen met IROJ Vlaams-Brabant. Zie bijlage 1 bij het verslag.
IROJ Vlaams-Brabant deelt haar advies ook met IROJ Brussel.

2. Aanvragen voor uitbreiding
2.1. Toelichting
In Vlaams-Brabant is er een uitbreiding voorzien van negen modules krachtgerichte,
kortdurende contextbegeleiding (KKC). Volgende dossiers werden ter advisering aan het
IROJ bezorgd:
 Arktos: uitbreiding: 9 modules voor Vlaams-Brabant. Ook aanvraag voor Antwerpen
(27 modules), Limburg (8 modules) en W-Vlaanderen (1 module). Geen ombouw,
gezien dit geen BJB-voorziening is. Doelgroep: maatschappelijk kwetsbare kinderen
en jongeren, 6-18 jaar.
 Solidariteit voor het gezin: uitbreiding: 4 modules voor arr. Halle-Vilvoorde. Ook
aanvraag voor Brussel (1 module) en O-Vlaanderen (5 modules). Geen ombouw,
gezien dit geen BJB-voorziening is. Doelgroep: 0-12 jaar, met focus op 0-6 jaar.
 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).
Doelgroep: 0-12 jaar, op maat (vb. GES, verstandelijke handicap).
 Minor N’Dako en De Wissel: gezamenlijk dossier, voor Vlaams-Brabant en Brussel:
uitbreiding: 9 modules (6 voor De Wissel en 3 voor Minor N’Dako) voor VlaamsBrabant en 3 modules voor Brussel (3 voor Minor N’Dako) en hieraan verbonden 18
plaatsen in ombouw (6 voor Minor N’Dako en 12 voor De Wissel, voor VlaamsBrabant en Brussel. Doelgroep: 0-18 jaar. Vraag aan brede instap voor welke
doelgroep hier nood aan is. Ook via OCJ en SDJ. Eén team met één aanmeldpunt
voor Vlaams-Brabant en Brussel.
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Radar: uitbreiding: 5 modules voor Halle-Vilvoorde. Ook aanvraag voor Brussel (3
modules). Indien uitbreiding er komt, ook 4 modules in ombouw voor Halle-Vilvoorde.
Doelgroep: 0-18 jaar, geen contra-indicaties qua problematiek.

2.2. Bespreking en vragen












Algemeen:
o Het gaat om beperkte middelen.
o We zoeken voorzieningen die ruim inzetbaar zijn, alle leeftijden kunnen
dekken, maar ook een deskundigheid hebben in de hulpverlening naar jonge
kinderen van 0-6 jaar. Zij moeten kunnen werken aan complexe problematieken en een duidelijk keuze maken voor krachtgericht werken.
o Een goede spreiding is belangrijk in die zin dat het team flexibel kan ingezet
worden over heel de provincie.
o We moeten op termijn komen tot een groeipad over meerdere jaren om de
achterstelling van jeugdhulp in het arr. Halle-Vilvoorde weg te werken. De
achterstelling is minder uitgesproken op vlak van contextbegeleiding, wel nodig
op vlak van residentiële begeleidingen.
De Dienst sociale planning van de provincie beschikt al over heel wat
informatie.
o Intersectorale samenwerking: Er is weinig tijd geweest om af te stemmen met
voorzieningen uit andere sectoren. De brede instap is volop bezig met de
implementatie van IJH en weet ook nog niet wat de lokale noden zijn.
o Het gaat om een concrete samenwerking op niveau van dossiers.
o Het Brusselse crisisnetwerk is veel te beperkt.
o Vlaanderen schuift één bepaalde methodiek van krachtgericht werken naar
voor, terwijl andere methodieken even goed kunnen zijn. Voor alle diensten in
Vlaams-Brabant is dit een nieuwe methodiek.
Arktos:
o Arktos is geen voorziening BJB maar heeft vooral expertise in het omgaan met
pubers en adolescenten. Zij focussen niet op zeer jonge kinderen. Daarom dat
ze willen samenwerken met andere diensten die die expertise wel hebben.
o Enkel uitbreiding, geen ombouw.
o Zij zijn nieuw als contextbegeleiders, maar dat is hetzelfde voor de CLB.
Solidariteit voor het gezin:
o Werkt vooral in Brussel en Halle-Vilvoorde. De aanvraag is vooral op die
regio’s gericht. Wil wel samenwerken met een niet nader genoemde partner in
het arr. Leuven.
Alba en Combo:
o Richt zich met haar thuisbegeleidingsdienst Surdo op jonge kinderen van 0
tot/met 12 jaar. Zowel Alba als Combo hebben ook expertise van +12 jarigen in
huis.
o Werkgebied in heel Vlaams-Brabant. Er wordt niet over Brussel gesproken.
o Werkt met multi-problematieken.
Minor N’Dako en De Wissel:
o Werkgebied in heel Vlaams-Brabant en Brussel..
o Wil één team vormen met één contactpunt die zich richt naar alle leeftijden (018 jaar).
o Maakt als enige aanvraag melding van multiculturaliteit.
o Minor N’dako wordt nu ingezet in crisishulp.
Radar:
o Een therapeutische omkadering is niet nodig bij “positieve herorientering”.
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2.3. Advies van het IROJ
 Algemeen:
o De vijf aanvragen zijn waardevol voor Vlaams-Brabant en krijgen een positief
advies.
o Het is belangrijk om voldoende expertise te kunnen opbouwen in een
voorziening of in een samenwerkingsverband.
o Inbedding in een team is belangrijk. Dit team kan samengesteld zijn uit
verschillende organisaties, maar dat is een uitdaging.
o Afstemming is heel belangrijk. Een sterk punt bij alle aanvragen is dat er
voorafgaande sectorale en intersectorale afstemming gebeurde, waarbij alle
initiatiefnemers en andere partners zich bereid verklaarden om samen te
werken met de voorziening(en) die de uitbreiding krijgt/ krijgen.
o Verder overleg met brede instap is nodig in het kader van de rechtstreeks
toegankelijke instroom.
o Verder inter- en intra-sectoraal overleg is nodig, zowel met partners integrale
jeugdhulp als ruimer.
o Samenwerking in concrete casussen is noodzakelijk.
o Volgende elementen verdienen aandacht in Vlaams-Brabant:
 expertise met kwetsbare en complexe dossiers
 expertise met alle leeftijden (0-18 jaar)
 spreiding: het aanbod moet inzetbaar zijn zowel in Leuven als in HalleVilvoorde. Er moet geëvalueerd worden of er klemtoon moet worden
gelegd op Halle-Vilvoorde. Afstemming met Brussel moet worden
gerealiseerd.
 Arktos:
o Positief is dat er expertise wordt ingebracht vanuit een andere sector.
Anderzijds is er geen ombouw mogelijk, waardoor een beperking in het aantal
modules. Dit zorgt dat samenwerking met andere aanbieders van
krachtgerichte contextbegeleiding nodig is.
o De aanvraag voor verschillende regio’s in Vlaanderen is positief, omwille van
opbouw van expertise.
o Een aandachtspunt is dat de doelgroep 0-6 jaar niet wordt beoogd. Er zou
samenwerking moeten zijn met een andere organisatie die deze doelgroep wel
beoogt.
 Solidariteit voor het gezin:
o Positief is dat er expertise wordt ingebracht vanuit een andere sector.
Anderzijds is er geen ombouw mogelijk, waardoor een beperking in het aantal
modules. Dit zorgt dat samenwerking met andere aanbieders van
krachtgerichte contextbegeleiding nodig is.
o Positief is de expertise met jonge kinderen.
o Een aandachtspunt is dat de doelgroep 12-18 jaar niet wordt beoogd. Er zou
samenwerking moeten zijn met een andere organisatie die deze doelgroep wel
beoogt.
o Een pluspunt is dat de aanvraag zowel voor Halle-Vilvoorde als voor Brussel
geldt, gezien de verwevenheid van beide regio’s. Ook de bereidheid tot
samenwerking met de organisatie die Leuven bedient is positief.
 Alba en Combo:
o Positief is dat niet alleen uitbreiding wordt gevraagd, maar ook ombouw.
o Positief is de expertise met jonge kinderen.
o Een aandachtspunt is dat de doelgroep 12-18 jaar niet wordt beoogd. Er zou
samenwerking moeten zijn met een andere organisatie die deze doelgroep wel
beoogt.
o Positief is de expertise met multi-problematiek. Een aandachtspunt is dat er
overleg moet zijn met VAPH over de beoogde doelgroepen GES+ en
verstandelijke handicap.
www.vlaanderen.be
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Een pluspunt is dat de hele regio Vlaams-Brabant wordt bediend. Een
aandachtspunt is de samenwerking met Brussel.
o De samenwerking tussen twee voorzieningen met een verschillend aanbod
biedt een bredere expertise.
Minor N’Dako en De Wissel:
o Positief is dat niet alleen uitbreiding wordt gevraagd, maar ook ombouw.
o Positief is de expertise met jonge kinderen, met multi-problematiek en met
multiculturaliteit.
o Positief is dat de volledige doelgroep 0-18 jaar wordt bereikt.
o Een pluspunt is dat Vlaams-Brabant en Brussel volledig worden bediend.
o Positief is dat er één contactpunt en één team is voor Vlaams-Brabant en
Brussel.
o De samenwerking tussen twee voorzieningen met een verschillend aanbod
biedt een bredere expertise.
Radar:
o Positief is dat niet alleen uitbreiding wordt gevraagd, maar ook ombouw.
o Positief is dat de volledige doelgroep 0-18 jaar wordt bereikt.
o Een pluspunt is dat de aanvraag zowel voor Halle-Vilvoorde als voor Brussel
geldt, gezien de verwevenheid van beide regio’s. Ook de bereidheid tot
samenwerking met de organisatie die Leuven bedient is positief.
o Positief is dat er veel overleg werd gepleegd, ook ruimer dan brede instap.

3. Dossier voor ombouw
3.1. Toelichting
Toelichting door Hilde Geudens en Tom Herbots (zie power point in bijlage 2).
3.2. Bespreking en vragen
 Het IROJ komt tot andere cijfers voor Vlaams-Brabant dan het Agentschap
Jongerenwelzijn. Dit komt door de manier van tellen. Sint-Vincentius is geteld voor
Limburg. Alle aanvragen zijn meegeteld, terwijl uiteindelijk slechts een beperkt aantal
een goedkeuring zal krijgen.
 Er zijn weinig of geen signalen gehoord over noden uit het RTJ-hulpaanbod. De
meeste voorzieningen geloven in de zinvolheid van het huidige aanbod, waardoor de
motivatie om om te bouwen beperkt was.
 Er was weinig afstemming mogelijk. Het is koffiedik kijken naar wie wat doet in de
hulpverlening. Verschillende modules met eenzelfde benaming hebben toch een
andere inhoud.
 Er zit nog veel hulpverlening achter de ITP. Vooral combinaties met BJB zijn nog
mogelijk.
3.3. Advies van het IROJ over de ombouw
 Het dossier van Vlaams-Brabant moet samen met het dossier van Brussel worden
bekeken.
 IROJ Vlaams-Brabant stelt vast dat de sector BJB de ombouw heeft voorbereid en
besproken en dat de sector BJB een positief advies geeft over de ombouw.
 Positief is de intentie om verder in overleg te gaan met alle relevante partners.
 Het IROJ volgt het positieve advies van de sector BJB over de ombouw.

4. Advisering door het IROJ in de toekomst


Wat heeft het IROJ nodig om een goed onderbouwd advies te kunnen geven:
o Meer tijd om de aanvragen in te dienen, om samenwerkingsverbanden aan te
gaan en om de advisering grondig aan te pakken
www.vlaanderen.be
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Een overzicht van het bestaande jeugdhulpaanbod in de regio en van de
noden, met cijfermateriaal. (gepland tegen juni 2015).
o Instructies en adviseringscriteria van de opdrachtgever voor het IROJ. Wat
moet er in een aanvraagdossier staan ? Wat heeft het IROJ nodig om te
kunnen adviseren.
Signalen aan het Managementcomité:
o Voorzie meer tijd om de advisering door het IROJ grondig aan te pakken.
o De overheid bepaalt welke methodiek moet worden gehanteerd voor
begeleidingen. Dit is een inbreuk op het sociale ondernemerschap van de
voorzieningen.

Varia
Flyers vertrouwenspersoon: de flyer is gericht naar minderjarigen, om hen erover te
informeren dat ze recht hebben op een vertrouwenspersoon. Hulpverleners kunnen deze
flyer meegeven aan hun cliënt, bij voorkeur uiteraard met wat uitleg erbij. Bedoeling is om
op die manier wat meer bekendheid te geven aan de vertrouwenspersoon. Pakketjes
flyers worden meegegeven, ter verspreiding naar het sectoraal overleg of via andere
kanalen. Bijkomende flyers kunnen worden opgevraagd bij de Kinderrechtswinkel, tegen
betaling van verzendingskosten, door mailtje naar: info@kinderrechtswinkel.be. De flyer
zal ook digitaal verspreid worden via de nieuwsbrief en op de website geplaatst worden.
Meer informatie over de vertrouwenspersoon vind je op www.rechtspositie.be.

Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst van het IROJ Vlaams-Brabant gaat door op donderdag 6
november 2014, 13.30u tot 16.30u, in het Ellipsgebouw in Brussel.
Agenda:
 Werkgroep brede instap
 Denktank Kind en Jongere
 Leerrecht
 Instroom VK: cijfergegevens
 Afspraken jeugdhulp en politie/parket
 Data IROJ Vlaams-Brabant 2015

Afsprakenrooster
Afspraak
Advies IROJ bezorgen aan indieners
Advies IROJ overmaken aan IROJ Brussel
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