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1 GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG (05/02/2015)
Goedkeuring:
 Aanvulling door de ouderswerking: 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, bij voorbaat 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.
Met deze aanvulling wordt het verslag goedgekeurd.
Opvolging:
 Rapportage: Marian ontving één opmerking die verwerkt werd in de inleiding van het rapport. De
opmerking ging over het feit dat niet alles in de rapportage door iedereen gedeeld wordt. Het definitieve
rapport, goedgekeurd door IROJ Vlaams-Brabant en Brussel, werd eerder naar iedereen doorgemaild.
 Advies IROJ over uitbreiding VAPH: Marian bezorgde het advies aan de administratie VAPH. Reactie van
de administratie VAPH: goedkeuring zorgplan uitbreiding 2015: zie bijlage 1.
 Advies IROJ aan UPC en Agentschap zorg en gezondheid: Marian bezorgde dit advies. Er wordt bij de
vertegenwoordiger kinderpsychiatrie gevraagd naar feedback.
 Een geplande fusie van de crisismeldpunten: Het MC wil evolueren naar één meldpunt per provincie. In
Vlaams-Brabant worden de meldpunten min-12 en plus-12 jarigen gefusioneerd tot één meldpunt bij het
CAW Halle-Vilvoorde. In een volgende fase wordt er toegewerkt naar één meldpunt voor Brussel en
Vlaams-Brabant. Is dit een goede oplossing voor Vlaams-Brabant ? Eén meldpunt zou zeker de efficiëntie
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van het meldpunt versterken (bijvoorbeeld permanentie), maar dit is niet vanzelfsprekend (Brusselse
ordonnanties, …). De vraag is op welke manier dit gebeurt.
Het IROJ stelt vast dat deze fusie wordt opgelegd en dat daarover geen advies werd gevraagd aan de
IROJ’s, terwijl dit toch hun bevoegdheid is. Het MC toont weinig respect voor de jarenlange inzet van de
crisismeldpunten. Ook de CAW zelf werden niet bevraagd. Het CAW heeft een overleg gevraagd met het
kabinet en de administratie. Er is een stuurgroep CJ gepland op 2 april 2015.
IROJ Brussel zal een brief sturen aan het MC om te herinneren aan de opdracht van het IROJ en met vraag
om die opdracht te respecteren. In een volgende fase zal het IROJ een inhoudelijk standpunt uitwerken
over de geplande fusie van de meldpunten CJ. IROJ Brussel vraagt of IROJ Vlaams-Brabant zich hierbij
aansluit.
Besluit: IROJ Vlaams-Brabant sluit zich hierbij aan. IROJ Brussel en IROJ Vlaams-Brabant richten een brief
hierover aan het MC. De beide voorzitters krijgen het mandaat om de brief op te stellen en te verzenden,
in naam van beide IROJ. In een volgende fase wensen beide IROJ zich inhoudelijk uit te spreken over de
geplande fusie. Voor IROJ Vlaams-Brabant gaat het dan over twee zaken: de fusie van het meldpunt CJ
Vlaams-Brabant en de plannen voor toewerking naar één meldpunt CJ Vlaams-Brabant en Brussel. Beide
IROJ vragen aan de stuurgroepen CJ om op hun overleg van 2 april een standpunt voor te bereiden, ter
verdere bespreking op het volgende IROJ en ter agendering op het overleg met het MC op 05/05/2015.
Andere punten ter opvolging komen terug in de agenda.

2 MEDEDELINGEN EN VARIA







Vervanging IROJ-lid: Bob Gebruers (plaatsvervanger VAPH) wordt vanaf mei 2015 vervangen door Else De
Wachter.
Dialoogdag ouderswerking Vlaams-Brabant op dinsdag 21 april: zie uitnodiging in bijlage 2.
Toelichting door Aliska Douwen. Op deze dialoogdag wil de ouderswerking samen met ouders,
hulpverleners, medewerkers OCJ/ toegangspoort/ brede instap (CLB's, CKG's, CGG's, ...)/ Jeugdrechtbank/... praten over onderwerpen die leven bij de ouders en tijdens de oudergroepen gekozen en
voorbereid worden. Enkele thema's van dit jaar zijn: 'laagdrempelige hulpverlening', 'belang van het kind',
'pleegzorg', 'echtscheidingen en hulpverlening', ...
Vraag aan het IROJ is om de uitnodiging te verspreiden naar collega’s en geïnteresseerde ouders.
Inschrijven kan via volgende link: http://www.ouderswerking-vlaamsbrabant.be/inschrijven-dialoogdag/.
Afspraken na overleg n.a.v. situatie in Lennik:
Een toelichting door Shari Robijns.
Deze gebeurtenis illustreert de bezorgdheden in de regionale rapportages.
Er werd meteen een overleg georganiseerd en volgende afspraken gemaakt: 1/ een debriefing van de
betrokken hulpverleners en politiediensten, georganiseerd door het kabinet (Peter Casteur), 2/ een
verdere training in situaties van verontrusting, 3/ uitklaring van mandaten en taken van de verschillende
partners. Deze acties worden enerzijds Vlaams en anderzijds regionaal uitgezet. Het MC zal een plan
uitwerken. We agenderen dit op het volgende IROJ van 23 april 2015.
Willy meldt dat er verschillende initiatieven “Korte Keten” bestaan (een cliëntoverleg met parket,
politiediensten en hulpverlening). Er zou zelf een dergelijk initiatief in Vlaams-Brabant opgericht worden.
Katrien legt uit dat dit is een initiatief is van de stuurgroep partnergeweld die hierrond werkt en
initiatieven kan nemen.
➜Bruno zal dit probleem aankaarten op het overleg met Parket en Parket-generaal en daarna
terugkoppelen op het IROJ. Bruno zal met de parketten bespreken welke nood zij ervaren aan (dringend)
overleg met GV, brede instap, parket rond samenwerking in de regio.
➜Kristof zal aan het parket vragen om de arrondissementele raad kindermishandeling opnieuw samen te
roepen.
Advies over reconversie VAPH:
Er zal een advies van het IROJ gevraagd worden over de ombouw van thuisbegeleiding (van NRTJ naar RTJ)
in de sector VAPH. Een formele oproep wordt verwacht tegen eind maart. Het advies van het IROJ zal
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worden gevraagd tegen eind juni. De thuisbegeleiding is reeds rechtstreeks toegankelijk.
➜ De VAPH-sector brengt haar advies op de werkgroep advisering van 26 mei. Het IROJ brengt op basis
daarvan een advies uit op 11 juni. IROJ Brussel agendeerde dit op 16 juni.
Reactie op brief Leerrecht van 17/12/2014:
Een reactie van beide ministers op deze brief: zie bijlage 3.
Er zou een reglement voorbereid worden voor ‘flexibele projecten Time-out’.
Werkgroep complexe echtscheidingssituaties:
Een toelichting door Bruno Claessens. Bruno en Katrien willen een aanzet geven voor een initiatief. Zie
nota in bijlage 4. Uitgangspunt is dat er bij een (v)echtscheiding steeds sprake is van kindermishandeling
en de nadruk moet liggen op preventie van (v)echtscheiding. Er kan sprake zijn van 3 niveaus in een
(v)echtscheiding: 1/ discussies, 2/ discussies met emoties, 3/ vechten (waarbij geen bemiddeling meer
mogelijk is). Er zou een draaiboek gemaakt kunnen worden en desnoods moet een nieuwe vorm van
hulpverlening uitgedacht worden.
Er wordt voorgesteld om een werkgroep op te starten als pilootproject in het Leuvense. Centraal staat de
hulpverlening t.a.v. het kind. Er wordt gevraagd om de denkoefening zeer breed te nemen over heel
Vlaams-Brabant en de actief uit te werken op arrondissementeel niveau.
➜De IROJ-leden doen een oproep naar geïnteresseerden en vragen om voor tegen midden april (voor het
volgende IROJ) te reageren naar Bruno Claessens.
Nieuwe governance- structuur IJH: zie schema in bijlage 5.
De nieuwe governance- structuur is er gekomen op vraag van de minister, onder meer naar aanleiding van
het verdwijnen van de Adviesraad IJH. Het nieuwe governance-model heeft als opdracht de opvolging van
de implementatie van het decreet IJH en de uitvoering van het actieplan jeugdhulp.
Centraal in de structuur staat de gemengde stuurgroep (GS), samengesteld uit administraties, koepels,
cliëntvertegenwoordigers en het kabinet. Hierbij wordt de rechtstreekse dialoog tussen de betrokken
kabinetten, administraties, koepelorganisaties en cliëntvertegenwoordigers versterkt in functie van
intersectorale gedragenheid en gedeeld eigenaarschap. De GS werkt voorstellen uit voor de uitvoering van
het actieplan jeugdhulp en het decreet IJH. Het is het centrale forum voor informatie-uitwisseling,
advisering en signalering op Vlaams niveau.
Het Managementcomité IJH (MC) is het overleg van de leidend ambtenaren van de verschillende sectoren,
waar sectorale beleidslijnen op elkaar worden afgestemd en waar aansturing wordt gegeven aan de IROJ.
Het MC en het kabinet blijven de eindverantwoordelijken voor de uitvoering van het actieplan jeugdhulp
en het decreet IJH.
De intersectorale werkgroep administraties (IWA), samengesteld uit de afdelingshoofden van de
betrokken administraties, werkt in opdracht van het MC. Daar gebeurt de afstemming tussen de
administraties. Het is de opvolger van de vroegere IAWG (intersectorale werkgroep Administratie).
Op vraag van het MC, de GS of de IWA kunnen ad hoc werkgroepen worden opgericht, met een concrete
opdracht en beperkt in de tijd. Op dit moment zijn er twee ad hoc werkgroepen: de werkgroep
remediëring en de werkgroep Insisto.
De werkgroep Insisto onder leiding van het AJ, afdeling ITP, monitort de processen in de werking van de
intersectorale toegangspoort (ITP).
De werkgroep remediëring focust op de werkingsprocessen van de vernieuwde jeugdhulp, van brede
instap tot gerechtelijke hulpverlening. De opdracht van de werkgroep bestaat er in een inventaris op te
maken van signalen over het functioneren van de nieuwe jeugdhulp. De signalen, aangeleverd door de
IROJ’s, koepels, administraties en gebruikers worden gebundeld. Waar nodig worden er voorstellen tot
bijsturing uitgewerkt en bezorgd aan het MC.
Het IROJ is en blijft het orgaan dat de implementatie van het decreet IJH in de regio aanstuurt. Elk IROJ
beslist zelf over de regionale structuur die het daarvoor wil oprichten.
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3 WERKGROEP ADVISERING
3.1 Terugkoppeling uit de werkgroep advisering
Toelichting door Marian Haspeslagh.
 Samenstelling werkgroep advisering: de werkgroep is bijna volledig, er is nog geen vertegenwoordiger van
de sector CLB en K&G.
 De werkgroep ziet twee opdrachten: enerzijds advisering op vraag van sectoren en de overheid, anderzijds
een pro-actieve signaalfunctie: adviseren los van individuele vragen, jaarlijks of tweejaarlijks. De
rapportage is een eerste aanleiding om te signaleren.
De werkgroep (Mathieu V.) maakt een korte visietekst op (waar willen we heen met advisering in VlaamsBrabant en Brussel, wat zijn randvoorwaarden, wat zijn minimale elementen die moeten worden
opgenomen in een adviesvraag), die wordt gepresenteerd op het IROJ in april.
 De provincie en VGC verzamelen relevante gegevens over het aanbod en de vraag in de regio. Een eerste
stand van zaken is gepland voor het IROJ in april.
 Data: vrijdag 3 april, 9.30u tot 11.30 u bij provincie (Leuven); dinsdag 26 mei, 9.30u tot 11.30u bij VGC
(Brussel).

4 OPVOLGING RAPPORTAGE: PRIORITEITEN
4.1 Hoe dit aanpakken ?
Het IROJ Brussel en IROJ Vlaams-Brabant hebben een gemeenschappelijk rapport goedgekeurd, waarbij ze de
volgende knelpunten aanduidden die prioritair aan te pakken zijn. Uiteraard staat de jeugdhulpverlening en
de cliënt hierbij centraal. Het IROJ kan deze knelpunten 1/ signaleren, 2/ signaleren en onderbouwen en 3/ zelf
acties ondernemen.
1.

Er is nood aan een helder kader en vorming inzake omgaan met verontrusting:
Uitwerken van een vorming. Hiervoor moet voldoende tijd voorzien worden.
➜Dit wordt geagendeerd op het volgende IROJ.
2. Nood aan bijsturing van de processen met aandacht voor administratieve lastenverlaging.
➜Dit signaal werd gegeven aan MC en meegenomen op de werkgroep remediering.
3. Gebrek aan een totaalbeeld over het nieuwe jeugdhulplandschap.
Het beeld van de jeugdhulp is zeer fragmentarisch en nog volop in ontwikkeling. De rol van de consulent
als vaste aanspreekpunt is weggevallen. Er is nood aan een bemand informatieloket waar niet allen
informatie, maar ook samen kan gedacht worden. De sociale kaart is pas vernieuwd, maar nog niet
volledig bijgewerkt. Er is ook de consultfunctie van het OCJ. Hulpverleners kunnen ook de onthaalfunctie
van het CAW aanspreken.
➜Op 22 april wordt de nieuwe brochure mbt brede instap voorgesteld.
➜Dit moet minstens gesignaleerd worden aan het MC.
4. Er is onvoldoende afstemming in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ).
➜Dit is een concrete opdracht voor het IROJ. Op te nemen in de onderbouw van het IROJ.
5. Informatiedeling tussen verschillende geledingen (medische informatie, vrijwillig/ gerechtelijk), in functie
van de continuïteit in de hulpverlening. Loopt moeilijk met Parket en politiediensten.
➜Dit werd geagendeerd op de werkgroep remediëring.
6. De situatie in Brussel is complex en verdient extra aandacht.
➜Op te volgen door IROJ Brussel.
De participatie van de cliënt centraal stellen. Bij elke prioriteit moet gekeken worden naar het standpunt van
de cliëntvertegenwoordigers. Eliska zal hierover een voorstel voorleggen op het volgende IROJ.
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5 VERDERE INVULLING ORGANOGRAM VAN HET IROJ
Niet alle vertegenwoordigers konden de vraag voor aanpassing van het organogram aan hun achterban
voorgeleggen. Het IROJ heeft vooral nood aan een visie over haar organigram. Wat heeft het IROJ nodig om
goed te kunnen werken ? Hoe een dynamiek levendig houden, ondersteuning bieden, organiseerbaar zijn,
haar opdrachten kunnen realiseren …. Hoe moet de onderbouw eruit zien ? We hebben nood aan structuren
die het IROJ nodig heeft om te functioneren en de bestaande overlegfora die onder het IROJ worden
geschoven en geregeld rapporteren. Wat doen met de “slapende” stuurgroepen RTJ; overleg diensten mobiel
aanbod BHV; het voorstel van Eric Stijnen voor een denktank Halle-Vilvoorde; werkgroep mobiele diensten
regio Leuven; functie van de PPO’s ?




Netwerken jeugdhulp: intersectorale bijeenkomsten ivm terugkoppeling achterban,
IROJ werkgroepen. Die kunnen zeer tijdelijk zijn, beperkt in tijd en opdracht, tot meer permanente
werkgroepen.
Is er nood aan thematische werkgroepen ? Bijvoorbeeld de vraag van de beleidsgroep Leerrecht voor
opname in het organogram ?

6 AGENDAPUNTEN VOLGEND IROJ (23 APRIL 2015)
Volgende agendapunten worden afgesproken:
 Feedback uit werkgroep advisering
 Vorming en afstemming inzake verontrusting
 Standpunt IROJ inzake geplande fusie van de crisismeldpunten
 Een werkbare structuur van het IROJ
 Voorbereiding overleg met voorzitter MC op 5/5
Afsprakenrooster

Afspraak
Advies IROJ aan UPC en Agentschap zorg en
gezondheid
Voorbereiding advies IROJ over geplande
fusie crisismeldpunten

Wie
Marina D.

Tegen
Status
IROJ 23/04/2015

Opmerking

Gie Lambeir (VBR)/
Gwen Spies (BRU)

IROJ 23/04/2015

Voor te bereiden
op stuurgroep CJ op
2 april 2015

IROJ VBR en BRU sturen een brief ivm
geplande fusie crisismeldpunt aan het MC

Tom H. (VBR)
Mathieu V. (BRU)
Iedereen

asap

Bruno
Kristof

asap
asap

werkgroep
advisering
Iedereen

IROJ 11/06/2015

Bij VGC

IROJ 23/04/2015

Werkgroep advisering

Leden werkgroep

3 april 2015

Doorgeven aan
Bruno Cl.
provinciehuis

Voorstel participatie

Eliska Douwen

IROJ 23/04/2015

Uitnodiging dialoogdag ouderswerking
verspreiden
Contacten met Parket en Parket-generaal
Vraag arrondissementele raad
kindermishandeling samenroepen
Werkgroep advisering van 26 mei :
advisering VAPH
Oproep geïnteresseerden voor werkgroep
(v)echtscheiding

asap
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