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1 GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG (11/12/2014)
Goedkeuring: Het verslag werd goedgekeurd.
Opvolging:
 Werkgroep (v)echtscheiding:
Bruno zal deze werkgroep trekken. De voorbereiding van de eerste vergadering was gepland op vrijdag
6/02 maar is uitgesteld omwille van ziekte.
 Overleg met parket:
Op het IROJ in december werd afgesproken dat Bruno initiatief zou nemen voor overleg met magistratuur/
parket rond het delen van informatie. Gezien er op Vlaams niveau binnenkort een overleg is gepland,
stellen we voor om dit af te wachten en pas daarna het regionaal overleg te organiseren. Plannen op
Vlaams niveau zijn om eerst met de drie sectoren van brede instap een gezamenlijk standpunt te bepalen
en daarna in overleg te gaan met politie en parket.
 Vergoeding IROJ-leden:
De meeste IROJ-leden bezorgden hun gegevens aan Marian. De IROJ-leden die hun gegevens bezorgden,
ontvangen de vergoeding voor hun aanwezigheid op het IROJ in 2014. Wie geen gegevens bezorgde, wordt
verondersteld van de vergoeding af te zien.
 Feedback thema radicalisering: Wie heeft ermee te maken ?
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o Zijn er al casussen bekend in de regio waarbij sprake is van radicalisering?
- BJB arr. Leuven heeft geen weet van deze problematiek.
- De koepel van CLB maakte hierover een tekst.
- VAPH: geen casussen bekend.
- VK: geen casussen bekend.
- OSD heeft een opleiding georganiseerd. Er zijn jongeren in Gemeenschapsinstellingen die met deze
problematiek te maken krijgen.
- CAW: kregen reeds vragen om een 10-tal gezinnen te begeleiden, maar nog geen echte casussen.
- K&G: geen weet van situaties.
- CJ: een 3 & 4-tal situaties tot nu toe.
o Is er in de regio nood aan ondersteuning en expertise? Op Vlaams niveau zouden er in elke werkvorm
referentieconsulenten worden aangesteld die ervaring hebben met radicalisering. Er is sprake dat ook
in een voorziening (Thuisbegeleiding in Vilvoorde) een referentiepersoon wordt aangeduid.
Brief Leerrecht: de brief werd opgemaakt door de beleidsgroep Leerrecht, ondertekend door de
voorzitters van IROJ Vlaams-Brabant en Brussel en bezorgd aan de ministers en het MC. De IROJ-leden
kregen de brief ter informatie in bijlage bij de uitnodiging.

2 MEDEDELINGEN EN VARIA








Aanwezigheid stagiaires op IROJ:
Geert Hellinx stelde de vraag of stagiaire Kristel Dufour het IROJ kan bijwonen. Geen enkel IROJ-lid gaf aan
bezwaar te hebben, vandaar is de stagiaire vandaag aanwezig.
Algemene afspraken: Stagiaires zijn toegelaten, voor zover dit vooraf kenbaar wordt gemaakt en ze zich
terughoudend opstellen. Stagiaires zijn geen plaatsvervanger en hebben uiteraard geen stemrecht.
Vraag K&G naar deelname focusgroep registratie kindermishandeling:
Zie info in bijlage bij de uitnodiging. Het project heeft als doel om vergelijkbare cijfers inzake kindermishandeling te verzamelen. K&G vraagt via de IROJ in alle regio’s naar kandidaten om deel te nemen aan een
focusgroep in maart en een trainingsdag in april. Kandidaten mogen zich rechtstreeks melden bij Bert Van
Puyenbroeck, stafmedewerker K&G: bert.vanpuyenbroeck@kindengezin.be.
Noot achteraf:
De twee focusgroepen, met telkens 10 deelnemers, gaan door op 24 maart van 9-12 uur en op 30 maart
van 13-16 uur. Locatie: Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.
De trainingsdag wordt georganiseerd op 2 april van 9 -16 uur. Locatie: Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27,
1060 Brussel.
Deelnemers aan de trainingsdag zijn de 20 deelnemers aan de focusgroepen. De deelnemers worden dus
verwacht op één van de twee focusgroepen en op de trainingsdag.
Ad hoc overleg jeugdhulp:
Naar aanleiding van een bemiddeling tussen voorzieningen kwam dit “Ad hoc Overleg” terug ter sprake.
Elke betrokken hulpverlener kan ad hoc overleg aanvragen. De vertegenwoordiger van de VG in het IROJ in
elke regio (Marian voor Vlaams-Brabant en Brussel) kan op vraag van partners in de hulpverlening ad hoc
overleg te organiseren n.a.v. een concrete casus waarin er zaken fout zijn gelopen in de samenwerking.
Bedoeling van dit overleg is om processen die fout gelopen zijn bij te sturen, niet om de situatie zelf op te
lossen. Voor meer informatie: zie nota in bijlage 1.
Feedback uit overleg diensten mobiel aanbod AJW/ RTJ uit de regio BHV:
De werkgroep ‘mobiel aanbod’ is gegroeid uit het platform BJB BHV op hun zoektocht naar samenwerking
met de RTJ. Op de eerste vergadering is afgesproken dat de diensten van de brede toegang hun aanbod
sectoraal organiseren maar in een gezamenlijk format zullen communiceren. Ze proberen het aanbod
intersectoraal af te stemmen.
Op de volgende werkgroep willen de BJB-partners ook de partners mobiel aanbod uit de andere sectoren
uitnodigen. Doel: gezamenlijke communicatie over het mobiel aanbod en uitklaring nood aan differentiatie
van het aanbod.
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Voor de gezamenlijke communicatie wordt een sjabloon ontwikkeld, vergelijkbaar met het proces in arr.
Leuven.
De werkgroep in Leuven vergadert nog in maart a.s. maar de bedoeling is dat dit uitdovend is.
Informatie uit netwerk Leerrecht: werkgroep dagbesteding:
Het gaat om een samenwerking tussen Tonuso, Espero en Alba, die dagactiviteiten willen aanbieden voor
alle sectoren IJH. De activiteiten zouden doorgaan bij Toestand vzw aan de Kaai in Brussel. Toestand vzw
wil de nood aan vrije ruimte en leegstaande gebouwen bijeen brengen, door in leegstaande of vergeten
gebouwen tijdelijke autonome socio-culturele centra te organiseren.
Los hiervan zou ook Intro een soort therapeutisch dagcentrum willen oprichten.
Petitie Jongvolwassenen met een hoog risicoprofiel die meerderjarig worden:
Greet Bonner doet een oproep om deel te nemen aan een petitie per e-mail over deze problematiek.
Onderschrijven kan nog tot eind februari. Wie deze petitie mee wil onderschrijven, stuurt een mail naar
greet.bonner@mpc-sintfranciscus.be.
Dagbegeleiding in groep:
Vanaf 1 maart wordt de dagbegeleiding in groep (dagcentra BJB) rechtstreeks toegankelijk. Dat betekent
dat hulpverleners rechtstreeks kunnen aanmelden.

3 EVOLUTIES CRISISJEUGDHULP
In 2015 gaan een aantal veranderingen door in de organisatie van de crisismeldpunten.
De meldpunten worden versterkt met 9 VTE medewerkers voor heel Vlaanderen.
Voor Vlaams-Brabant worden de beide meldpunten CJ tot één teruggebracht, bij het CAW. Mogelijk komt er
ook een fusie met meldpunt CJ Brussel.
De crisishulp kende een stijging van ca. 100% in 2014.
Er is een oproep voor bijkomende versterking van de modules crisisinterventie en crisisbegeleiding. Hierover
zal binnenkort een rondzendbrief verschijnen.

4 BESPREKING EN GOEDKEURING RAPPORTAGE IROJ VBR-BRU
4.1 Toelichting
Proces
Het IROJ opteerde ervoor om de informatie te verzamelen via de sectorale fora en het overleg cliëntvertegenwoordigers, niet via de PPO’s, om geen dubbel werk te doen. PPO Halle laat weten dat ze het betreuren niet
betrokken te zijn bij de rapportage. Het PPO is immers een praktijkoverleg van het IROJ, waar de toetsing met
het werkveld kan gebeuren. Het PPO heeft ook de opdracht om knelpunten te signaleren. Het PPO is de unieke
plek waar intersectorale feedback vanuit het werkveld kan worden gegeven. PPO Halle vraagt dan ook om de
rol van de PPO’s binnen IJH te verduidelijken op het IROJ.
We nemen dit verder op in het volgende IROJ, bij de bespreking van het organogram.
Er was een grote respons op de bevraging, vanuit alle sectoren, de cliëntvertegenwoordigers en andere
partners in het IROJ. Waarvoor een woordje van dank aan iedereen! De meeste sectoren bezorgden de
informatie gebundeld voor hun sector, enkele kleinere sectoren bezorgden dit per dienst apart. De
cliëntvertegenwoordigers bezorgden hun informatie afzonderlijk.
De meerderheid van de IROJ-partners leverde gezamenlijk aan voor Vlaams-Brabant en Brussel. AWW, CGG,
VK’s en cliëntvertegenwoordigers leverden apart aan, maar met opvallend gelijklopende resultaten. Vandaar
het initiatief om één gezamenlijke rapport te maken en te laten goedkeuren voor Vlaams-Brabant en Brussel.
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IROJ Brussel heeft de rapportage goedgekeurd op 03/02. Vandaag is de vraag aan IROJ Vlaams-Brabant om de
rapportage goed te keuren. Het team IJH maakt daarna van alle regionale rapporten, een Vlaamse synthese.
Die synthese wordt, samen met de regionale rapporten in bijlage, bezorgd aan het Managementcomité IJH
(MC), ter bespreking op het MC van 27 april.
Bedoeling is dus enerzijds om te rapporteren aan het MC, maar anderzijds wil het IROJ hiermee ook zelf aan de
slag gaan. Daarom werden op IROJ Brussel reeds een aantal prioriteiten aangegeven, die hier vandaag ook ter
bespreking en goedkeuring voorliggen. Uiteraard is het ook mogelijk dat beide IROJ (deels) andere prioriteiten
stellen.
Inhoud
Het ontwerp rapport werd bezorgd in bijlage bij de uitnodiging, met vraag om dit op voorhand door te nemen.
Het rapport wordt dan ook niet uitvoerig toegelicht op deze vergadering.
Wel worden de wijzigingen/ aanvullingen die IROJ Brussel maakte toegelicht, met focus op de prioriteiten.
Behoeftepeiling IROJ over vorming vermaatschappelijking, verontrusting en participatieve basishouding
Naast de rapportage, werd expliciet de vraag gesteld naar behoefte aan vorming over bovenvermelde drie
thema’s. Op deze bevraging kwam weinig resultaat, maar uit de bijdragen voor het regionaal rapport kon wel
één en ander worden afgeleid.
Resultaten:
 Vorming verontrusting: IROJ Vlaams-Brabant en Brussel signaleren de behoefte aan concrete handvaten
en ondersteuning voor hulpverleners om aan de slag te gaan met verontrusting. De uitdrukkelijke vraag is
om dit op maat van de sectoren en voorzieningen te organiseren. Vorming over hoe omgaan met
verontrusting is een prioriteit in beide IROJ. Een randvoorwaarde is dat er vooraf duidelijkheid is over de
positionering van het OCJ en de taken van de brede instap en andere partners. Als start van de vorming is
een duidelijk kader essentieel.
 Vorming vermaatschappelijking: Verschillende partners in IROJ Vlaams-Brabant en Brussel geven aan dat
vermaatschappelijking ingebed is in de werking en dat er reeds lang op die manier wordt gewerkt.
De beide IROJ nuanceren dit: het begrip ‘vermaatschappelijking’ dekt vele ladingen en dit maakt het
complex om hier een duidelijk beeld op te krijgen. Verschillende partners geven aan dat er in de praktijk
nog ruimte is voor verbetering. Naast vorming is er ook voldoende tijd nodig om te implementeren.
IROJ Brussel en IROJ Vlaams-Brabant signaleren een nood aan verdere uitwerking van concrete
methodieken en aan concrete handvaten voor medewerkers, telkens op maat van de eigen sector. Er is
ook vraag naar een overzicht van de diensten waar voorzieningen een beroep op kunnen doen in
krachtgericht werken. Good practices moeten worden gedeeld en er is ook vraag naar informatie over de
resultaten die worden geboekt (onderbouw van de methodieken).
 Vorming participatieve basishouding wordt niet expliciet als nood gesignaleerd in IROJ Brussel en VlaamsBrabant. IROJ Brussel meldt dat er binnen IROJ een werkgroep participatie is opgericht, waar een
participatieve basishouding als aandachtspunt wordt meegenomen. IROJ Vlaams-Brabant wil dit thema
onder de aandacht houden en hierover feedback krijgen binnen 6 maanden.
De cliëntvertegenwoordigers vinden de vorming rond ‘participatieve basishouding’ wel prioritair.
Deze resultaten krijgen een plaats in het Vlaamse cijferrapport over de transitie van IJH.

4.2 Bespreking



We focussen op de prioriteiten voorgesteld door IROJ Brussel. Die werden gisteren doorgemaild, maar nog
niet door iedereen gelezen.
Bij de verwerking van de vragenlijsten werd geprobeerd om zo objectief mogelijke conclusies te trekken,
maar deze rapportage blijft een bundeling van individuele uitspraken door verschillende leden en/of
sectoren, zonder dat alles afgetoetst werd of veralgemeend kan worden voor het gehele IROJ.
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Diegenen die de vragenlijsten invulden zijn niet altijd op de hoogte van de achtergrond, of
acties/maatregelen die hierrond al lopen.
IROJ Vlaams-Brabant wil uit de rapportage een aantal werkpunten halen om zelf mee aan de slag te gaan
tijdens de volgende IROJ-vergaderingen. Het gaat om knelpunten, niet om prioriteiten, en ze moeten
daarom ook in die zin geformuleerd worden.
pag. 1: De jeugdhulpwijzer werkt niet goed en is niet gemakkelijk te gebruiken. Waarom niet de sociale
kaart hiervoor inschakelen ?
pag. 2: We hebben in Brussel, maar ook in Vlaams-Brabant meer en meer te maken met een groot aantal
verschillende talen. Cfr. de multiculturaliteit, meertalige folders.
pag. 3: Het aanbod aan jeugdhulp is niet voor iedereen duidelijk. Wie heeft een zicht op het geheel ?
Procedures voor A-documenten en M-documenten.
Hoe omgaan met verschillen tussen sectoren en de eigenheid van voorzieningen ?
De vrees is dat gezinnen in RTJ van de radar verdwijnen en onzichtbaar worden voor de hulpverlening.
Wie is de contactpersoon/aanmelder en waar kan je die vinden ?
Diensten schuiven hun cliënten door naar andere diensten om een A-document te laten opmaken.
pag. 4: Wat als het aanspreekpunt wijzigt ?
pag. 5: 1.4. De combinatiemogelijkheden van modules zijn gekend. Bruno stuur te link door :
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/professionelen/jeugdhulpaanbieders/intersectoraletoegangspoort/ Te zien in Bijlage 2 (combinatiemogelijkheden van modules).
pag. 11: 2.1. De hulpprogramma’s Crisishulp zijn toegankelijk via het meldpunt CJ. Het crisismeldpunt is
zeker niet bedoeld als extra toegangspoort.
pag. 14: 3.2. Aandacht voor het delen van informatie. Vaak worden e-mails met persoonlijke en gevoelige
informatie gestuurd.
Beroepsgeheim, o.a. tussen sectoren in vrijwilligheid en gerechtelijke jeugdhulp. Opletten om zomaar
alles de delen met andere hulpverleners. De cliëntvertegenwoordigers vinden het delen van informatie op
zich geen probleem waar het belang van de cliënt centraal staat.
Pag 34, 7.4: De cliëntvertegenwoordigers merken op dat de vertrouwenspersoon soms eerder als een
gunst dan als een recht wordt beschouwd en dat bepaalde beroepen, zoals politie en leraar, geweigerd
worden, zonder duidelijkheid op basis van welke principes men dit weigert. Er mogen zo weinig mogelijk
restricties zijn, zodat de cliënt dit zelf kan kiezen.

4.3 Besluit




IROJ Vlaams-Brabant keurt de rapportage goed. Zie definitief rapport in bijlage 2.
De prioriteiten zijn algemeen gedragen. Verder is het rapport een inventaris van ervaringen van de diverse
partners, die daarom niet allemaal door iedereen worden gedragen.
Op het volgende IROJ Vlaams-Brabant (12/03/2015) werken we verder aan de prioriteiten.

5 ADVISERING OVER UITBREIDINGEN VAPH-MINDERJARIGEN
5.1 Advies van de werkgroep minderjarigen VAPH
Het advies werd in bijlage bij de uitnodiging aan iedereen bezorgd. Yves Schorpion en Greet Bonner gaven een
toelichting bij dit voorstel. Het betreft alleen uitbreidingen voor plaatsen in de rechtstreeks toegankelijke
jeugdhulp.
Er was al een eerste bijeenkomst van de werkgroep op 5 januari voor Brussel en Vlaams-Brabant samen
waarop de verdeling van de middelen is afgesproken. In 2016 zal er vermoedelijk geen uitbreiding zijn.
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5.2 Brief VGPH
De brief werd eveneens in bijlage bij de uitnodiging aan iedereen bezorgd. In deze brief geeft het VGPH haar
suggesties over uitbreiding VAPH mee. Ondanks het feit dat ze geen deel uitmaken van het IROJ, willen ze op
die manier hun visie hierop met ons delen.
De brief is gericht aan de voorzitters van beide IROJ en ook uitdrukkelijk aan de cliëntvertegenwoordigers. De
cliëntvertegenwoordigers zullen reageren aan het VGPH, met de uitnodiging om aanwezig te zijn op het
overleg cliëntvertegenwoordigers, ook los van een eventuele deelname aan het IROJ.

5.3 Besluit: advies van het IROJ
Het IROJ keurt het voorstel van de werkgroep minderjarigen VAPH goed. Marian bezorgt het advies uiterlijk
tegen 15/02 aan de administrateur-generaal van het VAPH. De nota van de werkgroep voorzieningen
minderjarigen Vlaams-Brabant en Brussel gaat als bijlage.

6 ADVISERING OVER OPRICHTING KINDERPSYCHIATRISCH
KLEUTERDAGVERBLIJF
6.1 Situering
De dienst Kinderpsychiatrie van het UPC-KULeuven vraagt een advies aan het IROJ over de oprichting van een
kinderpsychiatrisch kleuterdagverblijf. Meer informatie over deze aanvraag werd eerder doorgemaild.

6.2 Advies van VLABO
Het IROJ vroeg daarover een advies aan VLABO. De werkgroep kinderpsychiatrie van VLABO formuleerde een
positief advies dat aan alle leden van IROJ werd doorgemaild.

6.3 Bespreking door het IROJ
Volgende vragen van Agentschap Zorg en Gezondheid werden specifiek behandeld op het IROJ:
 Zijn K-diensten geschikt om dit soort hulpverlening aan te bieden of is er binnen jullie sectoren een
evenwaardig equivalent? De IROJ-leden kunnen deze vraag niet beantwoorden. Ze merken op dat het
moeilijk is om vanuit andere sectoren te oordelen over de geschiktheid van K-diensten voor dit soort
hulpverlening.
 Zou dit de enige instelling zijn in Vlaams-Brabant die deze functie opneemt? Een aantal bestaande
initiatieven in de sectoren VAPH en JW hebben hier raakvlakken mee. Zo is er het aanbod van MPI SintFranciscus, dat zich richt naar de regio Halle-Vilvoorde. OBC Ter Wende in Leuven heeft een residentiële
kleuterwerking. In organisaties JW zijn er startende initiatieven voor kleuters, die aanvullend kunnen zijn.
De IROJ-leden geven aan dat ze een meerwaarde zien in het initiatief van de dienst Kinderpsychiatrie,
aanvullend aan en in samenwerking met andere, bestaande initiatieven. Een specifiek aanbod dagverblijf
voor kleuters waar reeds een psychiatrische stoornis is vastgesteld, is momenteel niet aanwezig.
Het betreft een invulling van capaciteit die al jaren niet ingevuld is. De doelgroep zijn kleuters tussen 2.5 en 6
jaar met een mogelijke psychische problematiek en/of ontwikkelingsstoornissen waarvoor de diagnose nog
niet duidelijk is en waarbij een juiste aanpak nog moet opgestart worden. In 2010 werd een behandelgroep
van de MPK gesloten, maar dit bleek een te snelle keuze te zijn geweest. De kliniek wil opnieuw 8 plaatsen met
een dagcapaciteit op weekdagen (een KDV).

6.4 Besluit: advies van het IROJ
Het IROJ volgt het positief advies van VLABO.
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Marian bezorgt dit advies, in naam van de voorzitter, aan UPC-KULeuven en Agentschap Zorg en Gezondheid.

7 WERKGROEP ADVISERING EN PLANNING VL-BR EN BRU
7.1 Opstart en timing
Op het vorige IROJ beslisten we om een werkgroep advisering op te richten voor IROJ Vlaams-Brabant en
Brussel samen, ter voorbereiding van de advisering door het IROJ. Deze werkgroep krijgt het mandaat van het
IROJ om de verdere procedure inzake advisering uit te werken en om telkens het concrete advies van het IROJ
voor te bereiden. Voor elk IROJ plannen we een werkgroep advisering. Indien geen agenda, dan wordt er
geannuleerd.
Gezien beide voorzitters, de VGC, de provincie VBR en de vertegenwoordiger Vlaamse Gemeenschap de beide
IROJ al gezamenlijk voorbereiden en gezien zij ook allen deel uitmaken van de werkgroep advisering, hebben
we ervoor geopteerd om dit op elkaar te laten aansluiten: voor elk IROJ plannen we een voorbereidende
bijeenkomst en daarop aansluitend een werkgroep advisering. Voorstel van samenstelling was één persoon
per sector, een cliëntvertegenwoordiger, ITP, OCJ/ SDJ, de beide voorzitters, en ondersteuners van de VGC, de
provincie en Vlaamse Gemeenschap.
De cliëntvertegenwoordigers opteren ervoor om wisselend deel te nemen, naar gelang de agenda en hun
beschikbaarheid. We kunnen ook opteren voor een vaste kern en ad hoc uitbreiding.
De data voor de werkgroep advisering in het voorjaar van 2015 zijn:
 dinsdag 3 maart 2015 in de voormiddag, bij provincie Vlaams-Brabant, in Leuven (ligt vast)
 vrijdag 3 april 2015 in de voormiddag, bij provincie Vlaams-Brabant, in Leuven (op 3/3 eventueel andere
datum zoeken indien nodig en haalbaar)
 vrijdag 22 mei in de namiddag, bij de VGC, in Brussel (op 3/3 eventueel andere datum zoeken indien nodig
en haalbaar)

7.2 Deelnemers IROJ Vlaams-Brabant en Brussel





Uit beide IROJ: OCJ/ SDJ: Veerle Roels
Kandidaten uit IROJ Brussel: Piet Ketele (VAPH), An Sprangers (BJB), Hanne Van Gutschoven (CGG)
Kandidaten uit IROJ Vlaams-Brabant: niemand voor CGG en K&G. BJB, VAPH en CAW vragen nog na.
ITP neemt niet deel.

7.3 Verdere afspraken
Veerle Roels en Hanne Van Gutschoven worden uitgenodigd.
BJB en VAPH bekijken onderling wie er wordt afgevaardigd en geven Marian een seintje tegen eind februari.
Ook kandidaten uit andere sectoren kunnen zich nog melden tot eind februari.

8 AGENDAPUNTEN VOLGEND IROJ (12 MAART 2015)





Opvolging rapportage: prioriteiten voor het IROJ
Verdere invulling organogram van het IROJ
Advisering: verdere afspraken
Toelichting nieuwe governance structuur IJH en plaats van het IROJ

Gezien Tom slechts gedeeltelijk aanwezig kan zijn, zal Marian dit IROJ voorzitten.
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AFSPRAKENROOSTER
Afspraak
Nalezen van de rapportage en eventuele
opmerkingen mailen aan Marian
Opstart werkgroep (V)echtscheiding
Overleg met parket
Deelname focusgroep K&G

Wie
iedereen

Tegen
13/2

Bruno
Bruno
iedereen

asap
na Vlaams overleg
asap

Petitie jongvolwassenen VAPH
Kandidaturen voor werkgroep advisering aan
Marian
Advies IROJ over uitbreiding VAPH aan
administratie VAPH
Advies IROJ over kinderpsychiatrisch
kleuterdagverblijf aan UPC en Agentschap
zorg en gezondheid

Iedereen
Iedereen

eind februari
eind februari

Marian

15/02

Marian

asap

Status

Opmerking

In de eigen sector
navragen
vrijblijvend
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