Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
Afdeling beleidsontwikkeling
Team Integrale Jeugdhulp

VERSLAG IROJ VLAAMS-BRABANT
6 NOVEMBER 2014, 13.30U. TOT 16.30U.
Aanwezig

Verontschuldigd

1.

Eric Stijnen (CGG Ahasverus), Ria Sanders (VCLB Halle), Filip Mels (vrij CLB
Leuven), Georges Baeten (CLB GO Leuven/ Tienen/ Landen), Kristof Desair
(VK), Gie Lambeir (Stuurgroep CJ), Jo Vandenbergh (Ouderwerking VlaamsBrabant), Peggy Debrouwere (Reva), Johan Ieven (Pleegzorg), Katrien
Willems (CAW Oost-Brabant), Erwin Daenen (provincie Vlaams-Brabant), Jan
Tibo (Sporen), Sonia Fort (regioverantwoordelijke JW), Geert Croes (’t
Spiegeltje), Mark Frederickx (kinder- en jeugdpsychiatrie), Sanneke Wilson
(CGG Ahasverus), Marian Haspeslagh (IJH), Tom Herbots (Alba, voorzitter),
Willy Van Nieuwenhuysen (provincie Vlaams-Brabant, verslaggever)
Bruno Claessens (regioverantwoordelijke JW), Hilde Geudens (Tonuso), Anne
Degroof en Ann De Souter (CKG De Schommel), Shari Robijns en Wim Van
Campenhout (CAW Halle-Vilvoorde), Johan Van der Auweraert (ITP), Geert
Hellinx (Provinciale afdeling K&G), Hamid Abroudi (PRIC), Hans Hebbrecht
(CLB GO VZT), Dirk De Rijdt (Arktos), Greet Bonner (MPI St-Franciscus),
Francesca Raes (jeugdrechter Leuven), Veerle Stevens (CGG Passant), Yves
Schorpion (Resonans vzw), Kristel Van den Meerssche (Ouderwerking
Vlaams-Brabant), Marina Danckaert (kinder- en jeugdpsychiatrie)

Goedkeuring en opvolging verslagen IROJ van 25/9/2014 en 17/10/2014

Goedkeuring:
Geen opmerkingen. Beide verslagen worden goedgekeurd.
Opvolging:


Vervanging vertegenwoordiger BJB:
Tom Herbots is vanaf nu voorzitter van het IROJ en dus geen vertegenwoordiger meer
van de sector BJB. Jan Tibo wordt vanaf nu de effectieve vertegenwoordiger BJB. Een
nieuwe plaatsvervanger moet nog worden aangeduid.



Samenstelling IRPC:
Johan VDA (verontschuldigd) zou het IROJ informeren over de samenstelling en over
de concrete vraag naar uitbreiding. Marian polste via mail bij Johan over de juiste
vraag. Er is één IRPC voor Vlaams-Brabant en Brussel. De kandidaturen van de
huidige leden zijn binnen. De vraag aan het IROJ is om bijkomend drie kandidaatvertegenwoordigers aan te duiden (telkens één effectieve en één plaatsvervanger):
o een vertegenwoordiger van de sector BJB: die vraag is al gesteld op het
overlegplatform BJB. Er zou in de loop van december iemand worden
aangeduid.
o een vertegenwoordiger voor de sector Kind en Gezin: gezien de vertegenwoordigers van K&G vandaag verontschuldigd zijn, werden zij hier op
voorhand over gebriefd. Johan VDA spreekt met hen verder af.
o een cliëntvertegenwoordiger met expertise BJB: er is al een
cliëntvertegenwoordiger met ervaring VAPH. Net als in het IROJ, kan die
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functie in tandem worden opgenomen. We agenderen die vraag op het overleg
cliëntvertegenwoordigers op 3 december.
Het IROJ gaat akkoord met deze aanpak.
Uiteindelijk beslist het MC over de definitieve samenstelling van het IRPC.
Voor verdere vragen en afspraken: johan.vanderauweraert@jongerenwelzijn.be.


Project “Huis van hereniging”:
Jo formuleert de concrete vraag aan het IROJ. Voorstel van de cliëntvertegenwoordigers om op volgend IROJ de opvolging van de dialoogdag (ouderswerking
Vlaams-Brabant, 23/06/2014) te agenderen, waarvan dit project een uitloper is. Het
IROJ is akkoord met die agendering (op IROJ 11/12).



Verzamelen gegevens voor rapportage IROJ adhv een sjabloon met richtvragen: hoe
loopt dit? Dit loopt, de sectoren en andere partners zijn hiermee bezig.



Advisering van Kortdurende Krachtgerichte Contextbegeleiding: Marian bezorgde het
advies van het IROJ aan alle initiatiefnemers en ter info ook aan IROJ Brussel.



Een vraag naar advies over beperkte ombouw werd aan het IROJ gesteld vanuit een
VAPH-voorziening (Ter Wende/Espero). Zie bijlage 1 bij het verslag. Sinds de zomer
van 2014 is het IROJ hiervoor bevoegd.



Besluit:
De advisering over de vraag van Ter Wende/ Espero wordt geagendeerd op de het
IROJ van 11/12/2014, na sectorale bespreking VAPH op 1/12. Marian laat dit weten
aan Ter Wende/ Espero.
Op het IROJ van 11/12 agenderen we de advisering door het IROJ ook als algemeen
thema. We (Tom, Erwin, Willy en Marian) bereiden dit voor op donderdag 27/11 om 9
u. in het provinciehuis. Wie geïnteresseerd is om dit mee voor te bereiden is welkom
en geeft een seintje aan Marian. Noot achteraf: Jan Tibo en Yves Schorpion zullen
mee voorbereiden.

Andere afspraken ter opvolging komen terug in de agenda.

2.

Mededelingen



Brief VGPH (zie bijlage bij uitnodiging): Het IROJ neemt kennis van de brief waarin
gesteld wordt dat er nog geen concrete oplossingen zijn voor de bezwaren van de
cliëntvertegenwoordigers. Samen met de andere betrokken cliëntvertegenwoordigers
(van kansarmoede en jeugd) werd een voorstel uitgewerkt voor een onafhankelijke
participatieondersteuning.



Brief DOP (zie bijlage bij uitnodiging): Marian nam contact op met Johan Gils van
DOP Vlaams-Brabant en Brussel. Vraag van het DOP: langs welke kanalen zij zich
het best bekend kunnen maken, gezien DOP nog niet voldoende bekend is in het
landschap. De vergadering stelt voor om DOP bekend te maken via de PPO’s (en
BIKA voor Brussel). Marian neemt hierover contact op met de PPO-voorzitters en
brieft Johan Gils.



Koninklijk Instituut Woluwe laat weten dat zij op 1 januari 2015 zal fusioneren met
Thuisbegeleidingsdienst Woluwe vzw. Sinds jaren bestaat er een nauwe
samenwerking van de thuisbegeleidingsdienst met het MFC in het kader van de
ondersteuning van dezelfde doelgroep van personen met een auditieve beperking of
spraak- taalstoornissen.
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3. Beslissing data IROJ 2015
De voorgestelde data worden goedgekeurd. De frequentie is momenteel 6 keer per jaar.
Er wordt voorgesteld om de data af te stemmen met Brussel. IROJ Brussel heeft een
voorstel van data, telkens op dinsdag in dezelfde week (met enkele uitzonderingen) als
IROJ Vlaams-Brabant. Noot achteraf: IROJ Brussel keurde deze data goed.

Besluit: Zie definitieve data in bijlage 2.

4. Cijfergegevens instroom VK
Toelichting door Kristof Desair, VK - Zie cijfers in bijlage 3.
Het VK ontving 699 aanmeldingen waarin 930 kinderen betrokken zijn. Een 20-tal
kinderen hiervan zijn meerderjarig. Als ‘aanmelding’ wordt elke initiële contactname
geteld. Een 5,3% wordt aangemeld via het telefoonnummer 1712. VK ontvangt ook
interne verwijzingen vanuit hun reguliere werking. De CLB doen ca. 20% van de aanmeldingen. De belangrijkste problematieken zijn verwaarlozing en mishandeling.
In 49% van de aanmeldingen wordt een advies gevraagd. Voor ca 50% wordt een actieve
hulpverlening opgestart.
Van de aanmeldingen die door het VK gevolgd worden, krijgt 60% een advies, voor 34%
wordt een reguliere hulpverlening opgestart en voor 6% een onderzoek naar maatschappelijke noodzaak. Aanmelders zijn o.a. parket, CLB en Jongerenwelzijn (via Mdocument), SOS-enfants (voor de Franstalige gezinnen in Vlaanderen).
Het VK heeft een equipe van 3,5 FTE waarvan 1/3 werkt in Halle-Vilvoorde (Halle en
Merchtem) en 2/3 werkt in Leuven-Tienen en de regio Aarschot-Diest. Brussel heeft een
eigen VK. Waarin verschilt de reguliere werking met de opdracht als gemandateerde
voorziening ?
5.

Organisatie (werkgroepen) van het IROJ



Werkgroep brede instap: toelichting door Katrien Willems
Op 15/10/2014 was er een vergadering over de afstemming van het hulpverleningsaanbod in de voorzieningen ‘brede instap’. Het aanbod is niet overal hetzelfde. Veel
cliënten komen er terecht onder druk van politie of parket, bijvoorbeeld bij een
(v)echtscheiding.
Als signaal is de verhoogde druk vanuit Justitie te onthouden. Er zijn niet alleen meer
vragen, maar ook de problematieken zijn zwaarder doordat er meer problematieken
voorkomen in eenzelfde gezin. Ook in de CLB’s is er een verhoogde werkdruk
merkbaar, in die zin dat hulpvragen meer tijd vereisen. De brede toegang moet
hierover afspraken maken.
De werkgroep heeft een voorstellingsfiche gemaakt van de voorzieningen in de
‘brede instap’. In de ‘brede instap’ situeren zich ook de “De huizen van het kind” als
erkende samenwerkingsverbanden.



Denktank Kind en Jongeren Halle-Vilvoorde: toelichting door Erik Stijnen
De CGG werken meer regionaal. Er zijn in Halle-Vilvoorde veel diensten, waarop - op
niveau van de directies - meer overleg nodig is. De positie en rol van de
voorzieningen uit de psychiatrie in IJH is nog niet helemaal duidelijk.
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Werkgroep mobiele diensten regio Leuven: toelichting door Gie Lambeir
Een gedeelte van het hulpverleningsaanbod van de bijzondere jeugdbijstand wordt
binnenkort rechtstreeks toegankelijk. In de omzendbrief werd aangedrongen om te
overleggen met de andere diensten die rechtstreeks toegankelijk zijn. Verschillende
voorzieningen in de bijzondere jeugdbijstand hebben dit gedaan, zij het met
individuele diensten in hun regio.
Er werd een ad hoc werkgroep opgericht met de mobiele diensten. Op de eerste
vergadering waren er 6 voorzieningen aanwezig, de laatste keer 25 à 30 voorzieningen. De meeste diensten werken regionaal, het VAPH werkt vooral provinciaal.
Er is echter geen aansturing of ondersteuning van deze werkgroep. De werkgroep
lijkt sterk op een ‘stuurgroep jeugdhulp’. Er wordt aan het IROJ gevraagd om dit
structureel te veranderen in het IROJ.
Wat wil het IROJ met de netwerkstuurgroepen rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
doen ? Vertrekpunt is welke overlegtafels nodig/nuttig zijn om de doelstellingen van
het IROJ te realiseren. Wie gaat dit organiseren, met welke ondersteuning (inhoud,
logistiek) ?
Voor overleg ivm ambulante hulp is er behoefte aan een overleg op arrondissementeel niveau. Dit zou een overleg moeten kunnen zijn van het volledige aanbod
waarop elke hulpvrager een beroep kan doen.
Bij de volwassenen hulpverlening wordt het overleg van diensten georganiseerd rond
functies. Welke functies zijn er nodig in de regio?

Besluit
Op de voorbereidende vergadering voor het volgende IROJ bekijken we de organisatie
van het IROJ verder. Wordt vervolgd op het IROJ van 11/12.
Voor de contextbegeleiding BJB is er dringend een overleg nodig omdat die erkenning
ingaat vanaf 1/01/2015. De reeds bestaande werkgroep mobiele diensten krijgt het
mandaat van het IROJ als werkgroep.

6.

Leerrecht: toelichting, stand van zaken en vragen aan het IROJ
Toelichting door Filip Mels en Georges Baeten. De landschapstekening en het
memorandum van Leerrecht werden eerder doorgemaild. Power point: zie bijlage 4.
De Netwerken Leerrecht bestaan uit 1/ het meldpunt (SchoolExterne Interventies),
het Netwerk Leerrecht en 3/ een variatie aan kleinschalige initiatieven. Er zijn in
Vlaams-Brabant en Brussel 3 intersectorale netwerken Leerrecht, voor Brussel
hoofdstad, Halle-Vilvoorde en Leuven. Er zijn de initiatieven in het onderwijs, de
onderwijs-time-outs (Arktos en Koinoor), de POT en dagbesteding/time-out-projecten
in de voorzieningen. De werking wordt gecoördineerd door de beleidsgroep Leerrecht
die instaat voor de onderlinge afstemming en de structurele verankering.
Hoe een Netwerk Leerrecht er zou moeten uitzien, is beschreven in de landschapstekening en het memorandum. Het Netwerk ontvangt een aanmelding via de CLB.
Het netwerk organiseert een ronde tafel’ om samen met de cliënten en context te
zoeken naar een juiste oplossing. Daarna start een trajectbegeleiding en komt de
jongere terecht op verschillende leerplekken, een school, of een opleiding.
In Brussel wordt het Netwerk Leerrecht gesubsidieerd door de Vlaamse GemeenschapsCommissie (VGC). Op Vlaams niveau staat de subsidiering vermeld in het
Vlaams regeerakkoord en in het nieuwe onderwijsdecreet.
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Vragen aan het IROJ:
Kan de beleidsgroep Leerrecht een plaats krijgen in de structuur van het IROJ
(het organogram)?
Kan het IROJ de overheid sensibiliseren over het voortbestaan van Leerrecht?
Netwerk Leerrecht vraagt aan IROJ om er mee voor te zorgen, dat het aanbod niet
verloren gaat en een duidelijk signaal te geen aan de ministers van Onderwijs en van
Welzijn. Het IROJ kan deze vraag ook stellen aan het MC..
Besluit:
Opname in het organogram: dit wordt op 11/12 verder besproken. Noot
achteraf: bespreking Leerrecht op IROJ Brussel: IROJ Brussel nam de beleidsgroep
Leerrecht op in het organogram.
Sensibilisering: het IROJ neemt die rol op. De beleidsgroep Leerrecht zal op
28/11 een brief opmaken en Filip zal die ter goedkeuring agenderen op het IROJ van
11/12. De brief wordt dan bezorgd aan het MC in naam van de voorzitter van het
IROJ. Noot achteraf: bespreking Leerrecht op IROJ Brussel: ook IROJ Brussel zal
deze brief onderschrijven.
7.

Agenda volgend IROJ

Het volgende IROJ Vlaams-Brabant gaat door op donderdag 11 december 2014, 13.30 u.
tot 16.30 u. in het VAC te Leuven.
Agendapunten:
 Advisering door het IROJ als algemeen thema
 Concreet advies aan Ter Wende/ Espero
 Opvolging dialoogdag ouderwerking Vlaams-Brabant
 Brief Leerrecht
 Werkgroepen onder het IROJ (organogram): verdere bespreking en besluit

Afsprakenrooster
Afspraak
Terugkoppeling sjabloon met richtvragen voor
rapportage over transitieproces naar achterban
Feedback aan Marian adhv. sjabloon met
richtvragen
Verwerking gegevens voor eerste bespreking
rapportage op IROJ
Behoeftepeiling vormingen bespreken met
achterban en feedback aan Marian
Voorbereiding IROJ op 27/11: geïnteresseerden
geven seintje aan Marian
Contacteren PPO-voorzitters en Johan Gils ivm
voorstelling DOP
Feedback Espero/ Ter Wende over advisering
Opmaak brief Leerrecht (beleidsgroep Leerrecht)
en agendering op IROJ

Wie
Iedereen

Tegen
Okt-nov 2014

Iedereen

05/01/2015

Marian

IROJ 05/02/
2015
05/01/2015

Iedereen

Status

Opmerking

27/11/2014
Marian

asap

Marian
Filip

asap
IROJ
11/12/2014
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