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1

GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG (23/04/2015)

Goedkeuring: Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
Opvolging:
 Namen werkgroep participatie doorgeven aan Eliska Douwen: Eliska ontving slechts één naam,
vanuit CAW. Eliska is in loopbaanonderbreking. Een collega van haar zal de werkgroep participatie
overnemen. Namen worden doorgegeven aan info@ouderswerking-vlaamsbrabant.be.
 Advies uitbreiding CaH: de uitbreiding CaH (12 begeleidingen) werd toegekend aan CKG De
Schommel. CKG De Schommel krijgt een nieuwe erkenning als dienst CaH met capaciteit van 12
begeleidingen op jaarbasis. Opstart op 1 januari 2016. In de andere regio’s werd de uitbreiding telkens
toegekend aan bestaande diensten Crisishulp aan Huis. De voornaamste criteria bij deze beslissingen
zijn de mate waarin het dossier voldoet aan de inhoudelijke modaliteiten van de rondzendbrief, het
verslag van het IROJ en de snelheid van operationalisering van het bijkomende aanbod.
Andere punten ter opvolging komen terug in de agenda.
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2 MEDEDELINGEN EN VARIA


Vervanging/ uitbreiding leden IROJ:
o Stuurgroep CJ: An Verbeke is plaatsvervanger voor Gie Lambeir. Tijdens een periode van
afwezigheid van Gie neemt zij ter vervanging deel aan het IROJ.
o Ouderswerking Vlaams-Brabant: Kristel Van den Meerssche is niet langer lid van IROJ VlaamsBrabant. Zij wordt vanuit de ouderswerking opgevolgd door Olivier Vanhaelen. Olivier en Marleen
De Vriendt participeren beurtelings aan het IROJ. Eliska Douwen, die samen met de ouders in
tandem aan het IROJ participeerde, neemt een jaar loopbaanonderbreking. Haar rol wordt
overgenomen door Jo Vandenbergh (haar plaatsvervanger). De nieuwe collega die Eliska’s
opdrachten overneemt zal wellicht later als effectieve deelnemen.



Vorming EKC (zie bijlage bij de uitnodiging): de vorming is gericht naar hulpverleners die graag met
EKC aan de slag willen gaan. De vorming voor Vlaams-Brabant gaat door op 5 oktober in het VAC in
Leuven, de vorming voor Brussel gaat door op 1 oktober in het Boudewijngebouw in Brussel.



Brede instap: op Vlaams niveau is er een nieuw profiel ontwikkeld voor de brede instap. Het aanbod
brede instap wordt opgevat als een gids, niet als een toegangspoort tot verdere hulp. Het nieuwe
profiel van de brede instap wordt verankerd in één intersectorale typemodule.
De IROJ krijgen de opdracht om de profilering en positionering van de brede instap regionaal aan te
sturen en te concretiseren. Voor de concrete aanpak hiervan is een ontwerp actiefiche gemaakt, door
elk IROJ verder aan te vullen voor de eigen regio. Bedoeling is dat de IROJ, voortbouwende op het
Vlaamse uitgewerkte kader:
o initiatieven nemen om het profiel van de brede instap te verduidelijken t.a.v. relevante regionale
partners;
o afspraken maken tussen de brede instap en de relevante partners in de regio over de realisatie van
hulpcontinuïteit;
o initiatieven nemen om de brede instap bekend te maken bij cliënten;
o eventuele uitbreiding van de brede instap adviseren en opvolgen.
We agenderen dit verder op het IROJ van 26 november 2015, in samenspraak met de werkgroep
brede instap.



Feedback uit MC 22/6: Het Managementcomité (MC) keurde het voorstel goed om het MC en de
gemengde stuurgroep (GS) uit te breiden met één vertegenwoordiger van de IROJ-voorzitters. De
IROJ-voorzitters bepaalden onderling wie de mandaten opneemt. In het MC is Carla Vanherle
(voorzitter IROJ Limburg) effectief lid, Pascal Vanparys (voorzitter IROJ West-Vlaanderen) is
plaatsvervanger. In de GS is Mathieu Voets effectief lid, Tom Herbots is plaatsvervanger.



Feedback uit MC 14/9: de actieplannen vorming en afstemming verontrusting zijn in alle regio’s
goedgekeurd.



Uitbreiding intersectorale zorgnetwerken: Er is geen advies gevraagd aan het IROJ.
LiNK organiseerde op vrijdag 11/09/2015 op vraag van Minister Vandeurzen een overleg ivm het
opzetten van netwerken. De volgende vergadering is gepland op 7/10/2015.
Ook op vrijdag 18/9 is er een bijeenkomst gepland over de netwerken. Er is de vraag om de netwerken
provinciaal te organiseren. We agenderen dit verder op het IROJ van 26/11.



Trefdag ‘Wel op weg’ gaat door op 21/09/2015 om 13.30 uur in de Raadzaal van het provinciehuis.



WG (v)echtscheiding: De werkgroep vergaderde al 2 keer. Er wordt gewerkt aan een
samenwerkingsprotocol en het in kaart brengen van het bestaande hulpverleningsaanbod. Er wordt
gevraagd om gekende initiatieven door te geven via Katrien of Bruno. Stand van zaken op het
volgende IROJ (26 november).



Feestweek MPI St-Franciscus: Greet nodigt iedereen uit op 15/10/2015.



Signaal MPI: Het MPI St-Franciscus wordt overspoeld met fase 3-overleg in het IRPC. Wellicht heeft
dit ook te maken met het feit dat het MPI op de grens ligt van 3 provincies. Er wordt opgemerkt dat een
A-document enkel dient om de indicatiestelling te doen, maar vaak veel te summier is voor andere
doeleinden.



Signalen op JAC en CAW: Men stelt zich de vraag wat de concrete betekenis is van een ‘prior’. Heeft
de TP steeds een zicht op de vrije plaatsen ? Wat betekent ‘kiezen voor de minst ingrijpende hulp’ in
de praktijk ? Dit wordt ter verdere bespreking geagendeerd op het IROJ van 26 november.
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3 NIEUW GGZ-BELEID KINDEREN EN JONGEREN
Zie gids nieuw GGZ-beleid kinderen en jongeren in bijlage bij de uitnodiging.
Algemene toelichting door Bert Plessers: zie PP in bijlage 1.
Toelichting over netwerk GGZ Vlaams-Brabant door Marina Danckaerts:
Marina Danckaerts en Ann Van der Speeten zijn de netwerkcoördinatoren van het netwerk GGZ VlaamsBrabant. Beide werken halftijds voor het netwerk, met standplaats op VLABO.
Bespreking:
 Zijn het netwerken GGZ of intersectorale netwerken? Het zijn netwerken GGZ met intersectorale
voeding.
 Welke sectoren moeten minstens betrokken zijn? Dit wordt bepaald door het netwerk GGZ, in
samenspraak met het IROJ. Alle sectoren zijn welkom om deel te nemen.
 BJB is een essentiële partner bij de mobiele netwerken.
 Op het forum zullen alle IROJ-partners worden uitgenodigd. Bij het forum staat CAW niet vermeld. Dit
zal worden aangepast.
 Hoe worden interprovinciale verbindingen gelegd? Er is overleg tussen de netwerkcoördinatoren.
Vraag aan IROJ om toe te treden tot de stuurgroep van het GGZ-jeugdnet Vlaams-Brabant:
Het GGZ-jeugdnet Vlaams-Brabant vraagt aan het IROJ om toe te treden tot de stuurgroep.
Bespreking:
 Het IROJ is samengesteld uit verschillende sectoren en andere partners. In die zin lijkt het een
vreemde redenering om een vertegenwoordiging van het IROJ te vragen.
 Geen enkel IROJ-lid kan alle sectoren en andere partners van het IROJ vertegenwoordigen.
Hoogstens kan de visie van het IROJ in zijn globaliteit worden vertegenwoordigd.
 Het lijkt logischer dat het GGZ-netwerk lid wordt van het IROJ dan andersom.
 Het lijkt aangewezen om in alle regio’s een zekere analogie na te streven over vertegenwoordiging van
het IROJ in de netwerken GGZ.
 Vertegenwoordiging van het IROJ sluit niet uit dat sectoren in de netwerken GGZ afzonderlijk
vertegenwoordigd kunnen worden.
Besluit:
 Het IROJ ondertekent de intentieverklaring, voor wat betreft toetreding van het IROJ tot de stuurgroep
van het GGZ-Jeugdnet Vlaams-Brabant. Marian tekende in afwezigheid van Tom.
 Er is consensus om de toetreding zo snel mogelijk te realiseren.
 De persoon die dit opneemt, neemt de visie van het IROJ mee naar de stuurgroep, maar
vertegenwoordigt niet alle sectoren en andere leden van het IROJ.
 De netwerkcoördinatoren bezorgen zo snel mogelijk concretere informatie aan het IROJ over wat een
toetreding tot de stuurgroep inhoudt.
 Verwachtingen: Er zullen maandelijkse vergaderingen gepland worden. Er wordt een eerste forum
gepland rond 15 oktober 2015.
 Het IROJ vindt dat de voorzitter goed geplaatst is om dit mandaat op te nemen. Marian brieft Tom
hierover en vraagt of hij dit al dan niet wenst op te nemen. In tussentijd denken alle IROJ-leden erover
na of ze dit mandaat al dan niet zouden willen opnemen. Bericht aan Marian tegen eind september.

4 VORMING EN AFSTEMMING VERONTRUSTING
Zie actiefiche zoals ingediend op het MC van 14/9/2015 in bijlage bij de uitnodiging. Er werd een aparte
actiefiche ingediend voor Vlaams-Brabant en voor Brussel. De inhoud is dezelfde.
Verdere afspraken:


Algemene vormingsdag op vrijdag 4 maart 2016 in Brussel: de IROJ-leden verspreiden deze datum
naar hun achterban. Verdere voorbereiding door de VK’s, OCJ, cliëntvertegenwoordigers en Marian op
vrijdag 9 oktober 2015, 14.30-16.30u in Ellipsgebouw, Brussel.



Competentietraining: Marian neemt contact op met Sporen vzw voor de verdere organisatie. CAW en
CLB worden betrokken, zowel voor wat betreft de afspraak over verdeelsleutel/ inschrijvingen als voor
wat betreft de inhoud. Voor CLB wil Georges Baeten, plaatsvervanger IROJ VBR, dit opnemen. Voor
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CAW is dit nog af te spreken. Cliëntvertegenwoordigers ouderswerking, Arktos, Cachet en OTA
worden ook betrokken.



De regionale casustafels die worden georganiseerd door het Steunpunt Jeugdhulp op 20/11/2015
maken deel uit van onze actiefiche verontrusting, in die zin dat een aantal casustafels worden gewijd
aan het thema verontrusting. Steunpunt Jeugdhulp bezorgde een concrete oproep voor deelname aan
de casustafels en inbreng van casussen. De IROJ-leden verspreiden deze oproep en motiveren
hulpverleners om deel te nemen en casussen in te brengen. Ook de PPO’s en BIKA verspreiden de
oproep.

5 ADVISERING OVER UITBREIDING UITSTROOM UIT GI
Zie voorbereidende nota en overzicht uitbreidingsaanvragen, eerder doorgemaild.
Rechtzetting: zowel De Wissel als Cirkant zijn bereid de 5 plaatsen voor meisjes aan te bieden, indien AJ
kiest voor toewijzing van de 5 plaatsen aan één voorziening.
IROJ Brussel heeft de advisering reeds gedaan. Het advies van IROJ Brussel volgt in grote mate het
voorstel van de werkgroep advisering. Het advies wordt hier geprojecteerd, met de aangebrachte
wijzigingen. IROJ Vlaams-Brabant kan zich vinden in de wijzigingen.
Besluit: advies van IROJ Vlaams-Brabant:
1. Elementen ter overweging bij de advisering
De IROJ hielden bij de opmaak van het advies rekening met volgende elementen:









De tijd om een dossier in te dienen was beperkt. De 7 initiatiefnemers hebben een serieuze inspanning
geleverd om dit op tijd af te werken.
De 7 aanvragen zijn inhoudelijk en methodisch sterk onderbouwd. Het zijn allemaal voorzieningen met
expertise om modules kortdurende intensieve contextbegeleiding aan te bieden.
Bereikbaarheid van het aanbod is een belangrijk element. Het bedienen van ver afgelegen regio’s
vergt een grote tijdinvestering. In die zin lijkt het bedienen van een zeer grote regio vanuit één
voorziening niet evident.
Vertrouwdheid met de partners en met de specifieke context van de regio waarin gewerkt zal worden is
een belangrijk element. Regionale inbedding is een pluspunt. Ook vanuit dit oogpunt lijkt het bedienen
van een zeer ruime regio vanuit één voorziening niet evident.
De regio Brussel-Halle-Vilvoorde kampt met een historische achterstand in aanbod in de jeugdhulp.
Ook voor wat betreft het aanbod aan modules contextbegeleiding met hoge intensiteit stellen we dit
vast. In Vlaams-Brabant en Brussel zijn er momenteel 51 modules contextbegeleiding met hoge
intensiteit (niet noodzakelijk gericht op uitstroom uit gemeenschapsinstellingen), met volgende
verdeling: 12 modules bij Sporen vzw, 30 modules bij De Wissel, 5 modules bij Amber en 4 modules bij
Cocon Vilvoorde. Slechts 4 modules situeren zich in Halle-Vilvoorde, geen enkele in Brussel.
Voor wat de vraag betreft beschikken we over één relevant cijfer: SDJ Brussel plaatste in 2014 76
jongens en 24 meisjes in gemeenschapsinstellingen (werkingsgebied Brussel/ Halle-Vilvoorde), SDJ
Leuven plaatste in dezelfde periode 50 jongens en 12 meisjes.
Gezien bovenvermelde gegevens over aanbod en vraag, is een versterking van het aanbod
kortdurende intensieve contextbegeleiding in Brussel en Halle-Vilvoorde aangewezen.

2. Inhoudelijke criteria voor advisering
De IROJ hanteerden bij de advisering volgende criteria:
 uit de omzendbrief van AJ:
o de mate waarin het beoogde aanbod met de GI besproken werd, met toevoeging
verslaggeving;
o de mate waarin concrete samenwerkingsafspraken gemaakt werden met de GI;
o de mate waarin de initiatiefnemer vorm geeft aan intern ondersteunend aanbod;
o de mate waarin de initiatiefnemer vorm geeft aan extern inzetbare expertise;
o de relevante ervaring met betrekking tot het voorgestelde initiatief;
o afstemming van de methodieken op de werking van de GI;
o spreiding van het nieuwe aanbod.
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criteria opgemaakt door de IROJ:
o bereikbaarheid van het aanbod;
o vertrouwdheid met de te bedienen regio’s;
o het wegwerken van de achterstand in aanbod in Brussel/ Halle-Vilvoorde;
o de opportuniteit van verblijf (intern of extern) gekoppeld aan het nieuwe aanbod is een pluspunt;
o expertisedeling i.k.v. de hulpverlening is een pluspunt.

3. Globaal advies aan de zeven initiatiefnemers









Alba, Cidar, Sporen, De Wissel, Cirkant, De Wingerdbloei en Cocon Vilvoorde dienden een aanvraag
in voor uitbreiding kortdurende intensieve contextbegeleiding gericht op uitstroom uit de
gemeenschapsinstellingen en vroegen hierbij naar het advies van IROJ Brussel en IROJ VlaamsBrabant.
De IROJ stellen vast dat de tijd om een dossier in te dienen beperkt was. De zeven initiatiefnemers
hebben een serieuze inspanning geleverd om dit op tijd af te werken. Hiervoor de appreciatie van
beide IROJ.
De zeven aanvragen zijn inhoudelijk en methodisch sterk onderbouwd. Het zijn allemaal voorzieningen
met relevante ervaring en een intern ondersteunend aanbod om modules kortdurende intensieve
contextbegeleiding aan te bieden. Afstemming van de methodieken met de GI wordt bevestigd in elk
dossier.
Zes dossiers, nl. de dossiers van Alba, Cidar, Sporen, De Wissel, Cirkant en Cocon Vilvoorde, lijken
sowieso een meerwaarde te kunnen bieden in onze regio’s. De zes aanvragen krijgen, mits navolging
van onderstaande aanbevelingen, een positief advies van beide IROJ. Voor wat betreft het dossier van
de Wingerdbloei vragen de IROJ naar een verheldering hoe de zeer ruime regio zal worden bediend
en hoe er zal worden toegewerkt naar samenwerking met partners in de regio’s Vlaams-Brabant en
Brussel, vooraleer positief te kunnen adviseren.
Bij de toewijzing van de plaatsen zijn voor de IROJ de bereikbaarheid van het aanbod, de
vertrouwdheid met de te bedienen regio’s en het wegwerken van de achterstand in Brussel-HalleVilvoorde van doorslaggevend belang.

4. Individueel advies per initiatiefnemer
Advies aan Alba
 Positieve elementen:
o Vertrouwdheid met de volledige regio Vlaams-Brabant en Brussel en actieve vestigingsplaatsen
in Leuven en Brussel, wat zorgt voor een goede bereikbaarheid in de volledige regio
o Bespreking en aanzet tot concrete samenwerkingsafspraken met GI De Kempen
 Aanbevelingen van het IROJ:
o Maak ook samenwerkingsafspraken met GI De Zande.
Advies aan Cidar
 Positieve elementen:
o Bespreking met GI De Kempen en lange traditie van samenwerking met deze GI
 Aanbevelingen van het IROJ:
o Maak ook samenwerkingsafspraken met GI De Zande.
Advies aan Sporen
 Positieve elementen:
o Bespreking met GI De Kempen en GI De Zande en lange traditie van samenwerking met deze GI
Advies aan De Wissel
 Positieve elementen:
o De samenwerking tussen De Wissel/ Cirkant is positief i.k.v. de bereikbaarheid van alle
beoogde regio’s en naar extern inzetbare expertise.
o De ombouw die wordt voorzien naast de uitbreiding, biedt extra opportuniteiten i.k.v. een
goede spreiding van het aanbod.
o Bespreking met GI De Zande en lange traditie van samenwerking met deze GI
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Aanbeveling van het IROJ:
o De IROJ zien een opportuniteit in een combinatie van modules van De Wissel, Cirkant en
Cocon Vilvoorde (via ombouw en uitbreiding), om zo alle regio’s optimaal te bedienen.

Advies aan Cirkant
 Positieve elementen:
o De samenwerking tussen De Wissel/ Cirkant (in versie 1) is positief i.k.v. de bereikbaarheid
van alle beoogde regio’s en naar extern inzetbare expertise.
o Bespreking met GI De Zande en lange traditie van samenwerking met deze GI
 Aanbevelingen van het IROJ:
o Het IROJ opteert voor versie 1 van de aanvraag.
o De IROJ zien een opportuniteit in een combinatie van modules van De Wissel, Cirkant en
Cocon Vilvoorde (via ombouw en uitbreiding), om zo alle regio’s optimaal te bedienen.
Advies aan De Wingerdbloei
 Positieve elementen:
o Lange traditie van samenwerking met GI de Zande, voor wat meisjes betreft.
 Advies van het IROJ:
o Voeg aan de aanvraag de verslaggeving toe van bespreking van deze concrete
uitbreidingsplannen met GI De Zande.
o Verhelder de aanvraag voor de 5 modules voor meisjes: hoeveel modules voor de regio
Antwerpen/ Limburg/ VBR/ Brussel, hoeveel voor de regio Oost-Vlaanderen.
o De IROJ stellen zich vragen bij de grote uitbreiding van het werkingsgebied. Verhelder op
welke manier de zeer ruime regio zal worden bediend en hoe er zal worden toegewerkt naar
samenwerking met relevante partners in Vlaams-Brabant en Brussel.
Advies aan Cocon Vilvoorde
 Positieve elementen:
o Gezien de IROJ streven naar versterking van het aanbod in Brussel/ Halle-Vilvoorde, is de
inbedding in deze regio een pluspunt.
o Bespreking met GI De Kempen en met GI De Zande, met intentie tot verder overleg.
 Advies van het IROJ:
o Voor meisjes zien de IROJ een opportuniteit in een combinatie van modules van De Wissel,
Cirkant en Cocon Vilvoorde, om zo alle regio’s optimaal te bedienen.
o Voorzien in een opportuniteit voor verblijf, gekoppeld aan het nieuwe aanbod.
o Expliciteer de aanpak van de expertisedeling.
Dit advies wijkt in beperkte mate af van het advies van IROJ Brussel. Marian mailt dit advies door naar
IROJ Brussel, met vraag of zij dit kunnen volgen.
Marian bezorgt het advies van beide IROJ aan de initiatiefnemers en aan AJ op 24/09/2015.

6 CRISISJEUGDHULP: STANDPUNTEN IROJ OP DENKDAG CJ 23/9
Zie discussietekst van AJ in bijlage bij de uitnodiging.
Op het vorige IROJ beslisten we om vandaag een standpunt van het IROJ te formuleren, mee te nemen
naar de denkdag CJ op 23/9/2015.
Inmiddels is met AJ het volgende traject afgesproken: na de denkdag van 23/9/2015 maakt AJ een nieuwe
discussietekst op. Die tekst wordt via Marian en haar collega’s verspreid naar de IROJ. De IROJ geven
hierover feedback aan AJ (Nele Wynants) ten laatste tegen 9/11. We delegeren die opdracht naar de
stuurgroep CJ, die samenkomt op 29/10/2015. De stuurgroep CJ bezorgt haar feedback aan Tom, Mathieu
en Marian, die dit doorgeven aan Nele Wynants.
Standpunten IROJ Vlaams-Brabant:
 De discussienota wijkt sterk af van het huidige concept CJ en houdt een sterke vergroting van de
instroom in. Vooraleer de instroom te vergroten, dient er een traject te worden opgezet met stappen
voor uitstroom. Een bredere instroom zonder doordachte strategie houdt risico’s in.
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De indruk leeft dat de definitie wordt aangepast om een oplossing te vinden voor andere problemen in
de jeugdhulp. Crisisjeugdhulp kan niet alles oplossen. Er moet gekeken worden naar de totaliteit van
de trajecten voor jongeren. Het IROJ vraagt zich af welk probleem men hiermee wenst op te lossen.
De indruk leeft dat zaken van de ITP worden doorgeschoven naar de meldpunten CJ.
Het IROJ wordt naar voor geschoven om deze nieuwe beweging te implementeren, terwijl het IROJ
zeer weinig betrokken wordt bij de beslissing. Wat betekent de sturende rol van het IROJ in deze?
Cliëntvertegenwoordigers geven aan dat de opdeling in vier groepen aanbodgestuurd lijkt. Hoe kan je
meteen bij aanmelding oordelen over het perspectief van een cliënt, over in welke groep hij thuishoort?

Shari en An nemen de standpunten mee naar de denkdag CJ op 23/9/2015.

7 ACTIEPLAN IROJ
Het BVR (Besluit Vlaamse Regering) IJH bepaalt dat elk IROJ actieplannen opmaakt voor een periode van
drie jaar. Vorig jaar maakte elk IROJ een beperkt actieplan voor het opstartjaar 2014, op basis van een
kader aangereikt door het MC. Dit jaar is dit uit te breiden met acties voor 2015 en 2016.
Het MC reikt opnieuw een kader aan, met twee actiefiches:
 profilering en positionering van het aanbod brede instap;
 samenwerking en vorming inzake verontrusting.
Elk IROJ vult het actieplan verder aan en legt dit ter goedkeuring voor aan het MC op 30/11/2015. Gezien
stukken op voorhand aan het MC worden bezorgd, is het streefdoel om tegen eind oktober de actieplannen
af te hebben. We hebben geen IROJ voor die datum.
Bespreking: welke regionale actiefiches maakt IROJ Vlaams-Brabant op?
Voorstel: pragmatische aanpak: de zaken waar we mee bezig zijn in actiefiches gieten: naast brede instap
en samenwerking/vorming verontrusting is er de werkgroep advisering, de werkgroep (v)echtscheiding en
de werkgroep contextbegeleiding, die een overzicht opmaakte.
Besluit: Marian maakt een ontwerp, via mail door het IROJ goed te keuren tegen eind oktober. Ze
contacteert telkens de IROJ-leden die met de actie bezig zijn.
Vijf actiefiches:
 Brede instap
 Afstemming RTJ
 Verontrusting (is al af)
 Advisering
 (V)echtscheiding
Mogelijk een zesde actiefiche rond samenwerking GGZ, later toe te voegen.

8 VERDERE PLANNING IROJ
Agendapunten volgend IROJ (26/11/2015):
 Bespreking kader en acties brede instap
 Signaal overbezetting netwerkstuurgroep CJ
 Intersectorale zorgnetwerken
 Werkgroep (v)echtscheiding
 Signalen CAW i.v.m. werking ITP
 Mandatering naar netwerk GGZ
Data IROJ 2016
Zie definitieve data in bijlage 2.
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Afsprakenrooster
Afspraak

Wie

Tegen

Namen kandidaten WG participatie
doorgeven aan ouderswerking VBR
Namen kandidaten GGZ-Jeugdnet

IROJ-leden

Asap

IROJ-leden

Eind sept.

Verspreiding uitnodiging casustafels

IROJ-leden

Eind sept.

Advies IROJ over uitbreiding
uitstroom uit GI aan AJ en aan
initiatiefnemers
Standpunten IROJ op denkdag CJ

Marian

24/09/2015

Shari en An

23/09/2015

Standpunten stuurgroep CJ over
herwerkte nota AJ aan Marian
Ontwerp actieplan IROJ

Shari en An

30/10/2015

Marian

Asap

Status

Opmerking

Bij Marian H.

Goedkeuring via
mail tegen eind okt
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