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1 GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG (23/04/2015)
Goedkeuring: Het verslag wordt goedgekeurd.
Opvolging:
 Goedkeuring visietekst advisering: de visietekst wordt goedgekeurd.
 Denkdag crisisjeugdhulp: de denkdag werd verplaatst van 16 september naar 23 september
2015. Warme oproep naar deelname! IROJ-leden en leden stuurgroepen CJ worden prioritair
uitgenodigd. Op het volgende IROJ (17/9) kijken we wie gaat en bereiden we IROJ-standpunten
voor.
 Werkgroep (v)echtscheiding: de werkgroep vergaderde al een eerste keer en plant begin juli een
tweede vergadering. Midden september wordt er nog een plenaire vergadering gepland.
Andere punten ter opvolging komen terug in de agenda.
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2 MEDEDELINGEN EN VARIA





Op 19 juni is de jaarlijkse ontmoeting van alle voorzitters van PPO’s en BIKA (Brussel) gepland.
Op de vraag naar verbetering van de jeugdhulpwijzer kwam er tot op heden geen antwoord,
ondanks de herhaaldelijke vragen daarover.
De dienst welzijn van de provincie organiseert op 21 september 2015 een trefdag “Wel op weg”
over de achterstelling op vlak van welzijn in de provincie Vlaams-Brabant.
De BJB-vertegenwoordigers (effectieven en plaatsvervangers) spraken af om beurtelings op het
IROJ aanwezig te zijn.

3 WERKGROEP PARTICIPATIE
Eliska licht het voorstel toe van het overleg cliëntvertegenwoordigers. Zie bijlage 1 en bijlage 2.
Ouderswerking Vlaams-Brabant is een project dat werkt rond de ondersteuning van
ouderswerkingen in de Bijzondere Jeugdbijstand, en daarnaast ook een forumwerking heeft.
Vanaf september 2015 zal het overleg cliëntvertegenwoordigers een werkgroep participatie starten,
waarop iedereen welkom is. Er volgt nog een uitnodiging. Vraag aan alle IROJ-leden om mensen
door te geven die willen participeren, zowel cliënten als hulpverleners (bij voorkeur begeleiders die
werkzaam zijn of ervaring hebben in de jeugdhulp). Namen mogen worden doorgegeven aan Eliska,
eliska@ouderswerking-vlaamsbrabant.be, die de werkgroep zal trekken.
Iedereen geeft vaak een eigen invulling in het begrip “participatie”. Daarom wil men komen tot een
duidelijke definitie.
Opmerking: Yves signaleert dat de rechten van de cliënt in het VAPH in IJH verminderd zijn.

4 VOORSTELLING NIEUW GGZ-BELEID KINDEREN EN JONGEREN
Het nieuwe GGZ-beleid voor kinderen en jongeren gaat uit van een globale en geïntegreerde aanpak.
Er zal gewerkt worden met zorgnetwerken. In die zorgnetwerken wordt gestreefd naar overleg en
samenwerking met de partners van de gespecialiseerde GGZ en belendende sectoren. In Vlaanderen
wordt rekening gehouden met IJH.
Op Vlaams niveau (kabinet en administratie GGZ) is afgesproken dat het nieuwe GGZ-beleid in alle
IROJ zal worden toegelicht door Bert Plessers, federaal coördinator van de netwerken, kwestie van
uniformiteit in informatie en afspraken. Hij geeft de toelichting in elk IROJ in het najaar.
Voor vandaag was Bert Plessers verhinderd. Vandaar is deze toelichting en bespreking verdaagd naar
het IROJ van 17 september.

5 FEEDBACK OVERLEG IROJ-VOORZITTERS/ VLAAMSE
AANSTURING
Tom geeft een toelichting van de besprekingen.
Op korte termijn is er heel wat overleg geweest tussen de IROJ-voorzitters onderling en met actoren
uit de Vlaamse aansturing:
 Op 05/05 ging het jaarlijks overleg tussen de IROJ-voorzitters met de voorzitter van MC (Stefan
Van Mulders) door. Dit overleg werd voorbereid door de IROJ-voorzitters onderling.
Enkele vaststellingen :
- De IROJ worden niet betrokken bij de planning van het uitbreidingsbeleid.
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Er is weinig tot geen bottom-up dynamiek. De IROJ krijgen quasi geen speelruimte. Er is ook
de vraag naar budgetten om deze dynamiek te ondersteunen.
- Elke sector heeft een eigen begrippenkader.
- Er is een gebrek aan communicatie.
De voorzitters stelden vast dat er vanuit MC veel begrip gevraagd werd voor de langzame start.
 Op 22/05 ging een overleg door met de IROJ-voorzitters, provincies en VGC, Vlaamse
vertegenwoordigers in de IROJ en Martine Puttaert, waarop David Debrouwere (afdelingshoofd
voorzieningenbeleid AJ) deels aanwezig was. Ook dit overleg werd voorbereid door de IROJvoorzitters onderling.
- De IROJ hebben geen duidelijke plaats in de governance- structuur. Martine zal ervoor
pleiten dat de IROJ’s ook een plaats krijgen in de gemengde stuurgroep of MC.
- De vraag naar ondersteuning van de IROJ’s
- Een betere informatiedoorstroming
- Het MC plant een feedback-moment via ‘nieuws uit de regio’s’. Tom en Marian krijgen het
mandaat van het IROJ om dit telkens op te maken en zullen waar nodig informatie opvragen.
Dit wordt telkens ook ter info aan het IROJ bezorgd. Noot achteraf: nieuws uit de regio’s VBR
en BRU aan het MC: zie bijlage 3.

6 ADVISERING OVER UITBREIDING CRISISHULP AAN HUIS
6.1. Situering en werkwijze
Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) vraagt aan het IROJ om advies uit te brengen over uitbreiding
crisishulp aan huis. Zie omzendbrief in bijlage bij de uitnodiging. Het betreft een intersectorale
oproep, “aan de geïnteresseerde initiatiefnemers in de jeugdhulp”.
Voor Vlaams-Brabant wordt een uitbreiding voorzien van 12 begeleidingen, in te zetten in
arrondissement Leuven. Argumentatie van de keuze voor arr. Leuven is dat er in arr. Halle-Vilvoorde
een groot engagement wordt genomen in interventie en begeleiding door De Loper. Cijfers van de
netwerken CJ wijzen uit dat de nood aan uitbreiding interventie en begeleiding het meest urgent is in
arr. Leuven. Voor Brussel is er geen uitbreiding voorzien.
Op de werkgroep advisering werd volgende werkwijze afgesproken:
 IROJ Vlaams-Brabant gaat in op de vraag van Agentschap Jongerenwelzijn (AJ): we brengen
individueel advies uit over de ingediende dossiers op het IROJ van 11 juni.
o We voorzien een korte toelichting over de methodiek crisishulp aan huis.
o We houden rekening met de inhoudelijke criteria vermeld in de omzendbrief en met
extra criteria aangeleverd door de stuurgroep CJ, op vraag van de werkgroep advisering.
o We brengen een overzicht van de dossiers, getoetst aan de criteria (zie tabel).
o Tijdens de bespreking van hun eigen dossier verlaten de betrokkenen de zaal.
o Het IROJ geeft een advies per dossier, ter plaatse geprojecteerd en door iedereen
goedgekeurd.
o Het IROJ maakt geen ranking op van de dossiers. Ook de stuurgroep CJ doet dit niet.
o Marian bezorgt het advies aan de initiatiefnemers tegen 15 juni 2015.
 Naast het individueel advies aan de initiatiefnemers, geven we als IROJ onze globale visie op
advisering mee aan AJ.
6.2. Globale visie van het IROJ op de adviseringsopdracht
Het IROJ geeft volgende zaken ter overweging mee aan het Agentschap Jongerenwelzijn:


Het IROJ apprecieert dat het advies van het IROJ wordt gevraagd bij uitbreidingsbeleid. We
appreciëren ook dat er in de timing voor advisering rekening is gehouden met de data van de
IROJ.
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Het IROJ verwacht dat de adviesfunctie in de toekomst deel uit zal maken van een lange termijn
visie op de jeugdhulpverlening in Vlaanderen en in de regio’s. Het IROJ vraagt om de kans te
krijgen om serieuze, onderbouwde adviezen te verlenen. Daarvoor heeft het IROJ zicht nodig op
het ruimere beleidskader. Een dergelijke, planmatige advisering is veel doeltreffender dan het
huidige ad hoc-adviseringsbeleid. Het IROJ waardeert dat dit ook de ambitie is van AJ.



Het IROJ verneemt van de initiatiefnemers van de uitbreiding dat voor hen de timing te kort is
om een serieus onderbouwd dossier te kunnen indienen en om op voorhand een proces van
samenwerking te kunnen lopen in de regio.



De stuurgroep CJ meldt aan het IROJ dat de netwerken CJ overbevraagd worden en dat de
oorspronkelijke werking en de subsidiariteit van deze netwerken in het gedrang komen. Het IROJ
en de stuurgroepen CJ willen actief mee participeren aan het lopende proces inzake
positionering van de netwerken crisisjeugdhulp in het nieuwe jeugdhulplandschap.
Tom en Marian werken deze elementen verder uit en maken dit signaal over aan AJ.
6.3. Toelichting methodiek crisishulp aan huis
Crisishulp aan huis (Cah) is een mobiele vorm van hulpverlening als er een dreigende breuk is in het
gezin. Deze crisishulp duurt max. 4 weken, met dagelijkse contacten aan huis. Er wordt gewerkt aan
een vraagverheldering van de crisis, gevolgd door een intensieve gezinsbegeleiding. De
ondersteunende supervisoren zijn 24/24 u. stand-by. De gevolgde methodiek is van “Families First”.
6.4. Inhoudelijke criteria voor advisering




Uit de omzendbrief:
o Relevante ervaring met de methodiek crisishulp aan huis
o Relevante ervaring in het werken in het netwerk crisisjeugdhulp
o Flexibiliteit in de inzet voor interventie en begeleiding op basis van de nood in de regio
o Hoe zicht hebben en houden op de vraag naar interventie/ begeleiding in het netwerk
o Hoe zich organiseren op de (nieuwe) opdracht interventie
Uit de stuurgroep CJ:
o Tegemoetkomen aan de algemene noden door maximale flexibiliteit in inzet voor zowel
interventie als begeleiding, voor 0-18 jaar, meisjes en jongens
o Toewijzing van de beperkte middelen aan één voorziening, versnippering vermijden.
o In de hulpprogramma’s CJ Leuven en Halle-Vilvoorde is er een flexibiliteit naar inzet van het
aanbod voor de andere regio. Vraag om ook het nieuwe aanbod flexibel in te zetten in
grensgebied Leuven/ Halle-Vilvoorde.

6.5. Presentatie van de drie ingediende dossiers
Volgende voorzieningen dienden een dossier in:
 OOOC Cidar
 Huize Levensruimte
 CKG De Schommel
De dossiers werden op voorhand bezorgd aan alle IROJ-leden. De dossiers worden kort voorgesteld
en getoetst aan de vooropgestelde criteria aan de hand van een schema (zie bijlage 2).
6.6. Advies van het IROJ aan de indieners van de dossiers
Globaal advies aan de drie initiatiefnemers
 OOOC Cidar, Huize Levensruimte en CKG De Schommel dienden een aanvraag in voor uitbreiding
CaH.
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De drie aanvragen zijn waardevol voor Vlaams-Brabant en krijgen, mits navolging van
onderstaande aanbevelingen, een positief advies van het IROJ. De drie aanvragers hebben een
jarenlange ervaring en inzet in het netwerk crisisjeugdhulp, waarvoor appreciatie.
Het IROJ stelt vast dat geen van de drie voorzieningen een erkenning heeft als dienst crisishulp
aan huis, dus voor alle drie de diensten geldt dat er nog geen ervaring is met de methodiek
crisishulp aan huis. Het IROJ adviseert samenwerking met de bestaande dienst voor cisishulp aan
huis in regio Leuven.
Het IROJ stelt vast dat er, gezien de krappe timing om de aanvraag in te dienen, weinig
gelegenheid is geweest voor afstemming en overleg. Het IROJ adviseert dat de initiatiefnemer die
de uitbreiding krijgt hierover verder in overleg gaat met de partners in het netwerk
crisisjeugdhulp.

Advies aan OOOC Cidar






Positieve elementen:
o Jarenlange ervaring en inzet in het netwerk crisisjeugdhulp, vanaf de start tot op heden,
in de vorm van een verzekerd aanbod interventie, begeleiding en opvang, flexibel
inzetbaar. Aanbeveling van het IROJ: staaf deze ervaring concreter in het dossier.
o Bereidheid tot flexibele inzet interventie/ begeleiding, 0-18 jaar, jongens en meisjes.
o Zicht op noden in de regio via deelname aan stuurgroep CJ.
o Aanvraag voor de totaliteit van de middelen: geen versnippering.
Organisatie op de opdracht interventie: het IROJ merkt op dat crisishulp aan huis een nieuwe
opdracht is. Een scholing in de methodiek van CaH is noodzakelijk. Het dossier is heel summier en
is niet helemaal duidelijk over hoe dit zal gerealiseerd worden. Advies van het IROJ: verduidelijk
hoe de nieuwe opdracht zal worden opgenomen.
Aanbeveling van het IROJ: zet het aanbod ook flexibel in voor het randgebied Halle-Vilvoorde,
indien de nood zich stelt. Sluit met dit nieuwe aanbod aan bij de bestaande afspraken naar
flexibiliteit.

Advies aan Huize Levensruimte





Positieve elementen:
o Jarenlange ervaring en inzet in het netwerk crisisjeugdhulp, vanaf de start tot op heden,
in de vorm van een verzekerd aanbod opvang en een mogelijk aanbod begeleiding.
Aanbeveling van het IROJ: staaf deze ervaring concreter in het dossier.
o Bereidheid tot flexibele inzet interventie/ begeleiding, 0-18 jaar, jongens en meisjes.
o Zicht op noden in de regio via deelname aan stuurgroep CJ.
o Aanvraag voor de totaliteit van de middelen: geen versnippering.
Organisatie op de opdracht interventie: het IROJ merkt op dat crisishulp aan huis een nieuwe
opdracht is en apprecieert de duidelijke omschrijving van de te hanteren methodiek en de
inbedding in het team die uit het dossier naar voor komt.
Aanbeveling van het IROJ: zet het aanbod ook flexibel in voor het randgebied Halle-Vilvoorde,
indien de nood zich stelt. Sluit met dit nieuwe aanbod aan bij de bestaande afspraken naar
flexibiliteit.

Advies aan CKG De Schommel


Positieve elementen:
o Jarenlange ervaring en inzet in het netwerk crisisjeugdhulp, vanaf de start tot op heden,
in de vorm van meldpunt -12 jaar en verzekerd aanbod interventie en opvang.
Aanbeveling van het IROJ: staaf deze ervaring concreter in het dossier.
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Bereidheid tot flexibele inzet interventie/ begeleiding, 0-18 jaar, jongens en meisjes.
Zicht op noden in de regio via deelname aan stuurgroep CJ en de functie van meldpunt 012 jaar (tot eind 2015).
o Aanvraag voor de totaliteit van de middelen: geen versnippering.
Organisatie op de opdracht interventie: het IROJ merkt op dat crisishulp aan huis een nieuwe
opdracht is en ziet het ondersteunend peterschap van Sporen vzw als een belangrijk pluspunt.
Het IROJ apprecieert ook de duidelijke visie op crisishulp aan huis die uit het dossier blijkt.
Aanbeveling van het IROJ: zet het aanbod ook flexibel in voor het randgebied Halle-Vilvoorde,
indien de nood zich stelt. Sluit met dit nieuwe aanbod aan bij de bestaande afspraken naar
flexibiliteit.

7 ADVISERING UITBREIDING MOBIEL AANBOD GERICHT OP
UITSTROOM UIT GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN: PROCEDURE EN
TIMING
Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) vraagt aan het IROJ om te adviseren over versterking van het
mobiele aanbod gericht op uitstroom uit de gemeenschapsinstellingen. Zie omzendbrief in bijlage bij
de uitnodiging. Het betreft een intersectorale oproep, “aan de geïnteresseerde initiatiefnemers in de
jeugdhulp”.
Volgende uitbreiding is voorzien voor onze regio:


5 modules kortdurende intensieve contextbegeleiding voor meisjes, voor de regio’s Antwerpen,
Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel
 4 modules kortdurende intensieve contextbegeleiding voor jongens, voor de regio’s VlaamsBrabant en Brussel
Voor deze advisering wordt er door AJ achtergrondmateriaal verzameld om aan de IROJ aan te
bieden.
 Meisjescapaciteit (uitstroom uit Beernem): er is gekozen voor werkgebieden die groter zijn dan
de regio. Afspraak is dat elke initiatiefnemer advies vraagt aan alle IROJ van de regio’s tot
dewelke ze hun aanbod richten. AJ zal hierover een bijkomende communicatie doen.
 Jongenscapaciteit (uitstroom uit Mol en Ruislede): er wordt niet uitgesloten dat verschillende
regio’s door één initiatiefnemer worden bediend. Dezelfde afspraak is dan van kracht.
Timing: initiatiefnemers dienen hun dossier in bij de betreffende IROJ tegen 28/08. Voorbereiding op
de werkgroep advisering op 03/09/2015, advisering op IROJ BRU op 15/9 en op IROJ VBR op 17/9.
Initiatiefnemers dienen hun aanvraag in bij AJ tegen 02/10/2015.

8 VORMING EN AFSTEMMING INZAKE VERONTRUSTING
Toelichting
Zie voorstel aanpak vorming en afstemming verontrusting voor IROJ VBR en BRU, eerder
doorgemaild.
- Uit de regionale rapportages blijkt dat vorming en afstemming inzake verontrusting een
prioriteit is in alle regio’s.
- Aan de IROJ’s wordt gevraagd om via vorming in te zetten op het verhogen van competenties
bij hulpverleners: verontrusting bespreekbaar stellen, een hulpverleningsplan opstellen,
omgaan met de grenzen van de vrijwillige hulp, inschakelen van een gemandateerde
voorziening, dialoog met de cliënt, … De gemandateerde voorzieningen zijn daarbij de
bevoorrechte partners.
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Voor de activiteiten van de IROJ’s is een budget voorzien van 10.000 euro voor VlaamsBrabant en 5.000 euro voor Brussel. De deelnemers betalen ook een bijdrage.

De IROJ’s dienen voor eind juli een actiefiche per activiteit in bij het MC. De goedkeuring is voorzien
op 14 september. De activiteit gaat door tussen juni 2015 en juni 2016.
Bespreking
Op 26 mei was er al een eerste werkgroepvergadering. Op 2 juni was er ook een overleg met de
cliëntvertegenwoordigers.
Thema’s die aan bod kunnen komen ivm afstemming :
- Afstemming (informatiedeling en samenwerkingsafspraken) tussen hulpverlening en de
parketten,
- Vorming van één dag voor Brussel en Vlaams-Brabant samen. De praktische invulling van de
opdracht van gemandateerde voorzieningen.
- Competentietraining in kleine groepen. Deze vormingen zijn niet direct een vraag vanuit
Kind & Gezin. De VK kunnen niet meedoen gezien de werkdruk. Blijft als doelgroep: de
brede instap, CAW en CLB.
Hoe ? - Via het inschakelen van externen, o.a. de BJB. Wat zit er aan kennis in de sectoren ? Het
IROJ lanceert een oproep naar wie vorming wil geven. Er is ook vraag naar cultuursensitieve hulp.
- Er zou een gezamenlijke aanpak zijn voor beide regio’s,
- Vraag aan MC om te plannen op langere termijn. De timing is veel te kort.
Besluit
Aanpak beslist door het IROJ: zie nota “vorming en afstemming verontrusting”.
Noot achteraf: Na bespreking en goedkeuring op IROJ Brussel op 16 juni werd de nota reeds naar
iedereen doorgemaild, vandaar niet opnieuw in bijlage.
Er werd inmiddels een oproep gedaan vanuit alle IROJ-leden naar sociale ondernemers voor wat
betreft de competentietraining.
De werkgroep verontrusting krijgt het mandaat van beide IROJ om de vorming en afstemming
verontrusting verder uit te werken en om een plan in te dienen bij het MC. Twee geplande
bijeenkomsten: 25 juni en 22 juli.
De IROJ worden geïnformeerd over de verdere plannen in september.

9 STRUCTUUR IROJ: AFSPRAKEN OVER VERDERE AANPAK
Op het vorige IROJ hadden we het uitgebreid over de structuur van het IROJ.
Vandaag de vraag aan alle IROJ-leden hoe we dit verder aanpakken.
In september bespreken we het nieuwe GGZ-beleid. Ook daar is sprake van (intersectorale)
zorgnetwerken. Op het laatste IROJ dit jaar nemen we een besluit.

10 AGENDAPUNTEN VOLGEND IROJ (17 SEPTEMBER 2015)







Advisering uitbreiding mobiel aanbod gericht op uitstroom uit gemeenschapsinstellingen
Voorstelling nieuw GGZ-beleid kinderen en jongeren
Actieplan IROJ
Vlaams cijferoverzicht
Verdere opvolging vorming verontrusting
Voorbereiding denkdag CJ op 23/9
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Afsprakenrooster
Afspraak

Wie

Tegen

Namen voor werkgroep participatie
doorgeven aan Eliska Douwen
Advies uitbreiding CaH aan
initiatiefnemers en aan AJ
Oproep sociaal ondernemerschap
vorming verontrusting

IROJ-leden

asap

Marian

asap

IROJ-leden

asap

Status

OK

Opmerking
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