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1

GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG (17/09/2015)

Goedkeuring: Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
Opvolging:
 Namen werkgroep participatie doorgeven aan ouderswerking VLB: Er kwam slechts
één reactie vanuit een CAW. Gezien de lage draagkracht wordt er voorlopig geen
werkgroep participatie opgericht in Vlaams-Brabant.
De participatie is geagendeerd op het Management Comité van 30/11/2015. Er zal
vermoedelijk een Vlaamse actiefiche worden opgemaakt, waarbij elk IROJ moet nagaan
hoe het IROJ bezig is met participatie.
ToDo: We plaatsen dit thema op de agenda van het IROJ in februari 2016. We voorzien tijd
voor een grondig debat over participatie, ook n.a.v. een discussie hierover in een
werkgroep van het IROJ.
Aan de leden wordt gevraagd om dit thema alvast ter sprake te brengen op hun
sectoraal overleg.
Andere punten ter opvolging zijn reeds achter de rug of komen terug in de agenda.
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2 MEDEDELINGEN EN VARIA


IROJ-leden:
o Yves Schorpion stopt als lid van het IROJ: Yves liet weten dat Resonans vzw ontslag
neemt uit de koepel SOM en daardoor de koepel niet meer kan vertegenwoordigen in
het IROJ. Er komt bijgevolg een mandaat vrij voor een nieuwe VAPHvertegenwoordiger.
Totdo: De VAPH-voorzieningen spreken zelf af hoe dit wordt geregeld. Yves sprak zelf
het SOM hier al over aan.
o Bob Gebeurs (VAPH) is met pensioen en wordt in het IROJ opgevolgd door Else De
Wachter van Levenslust.
o Hendrik Van den Bussche (plaatsvervanger vertegenwoordiger VG) kreeg een aantal
nieuwe opdrachten (diversiteit en radicalisering). Zijn rol als plaatsvervanger wordt
overgenomen door Jan Nijs, vertegenwoordiger VG in IROJ Limburg. Zijn rol als
ondersteuner van de cliëntvertegenwoordigers wordt overgenomen door Linda Aerts.



Nieuwe vzw jongerenwerking, nieuw vzw ouderswerking en vraag vzw ouderswerking
naar kandidaat-leden algemene vergadering.
Sinds enkele jaren zijn in de bijzondere jeugdbijstand ouderswerkingen actief. In Brussel is
er tot op heden geen ouderswerking (participatie van ouders, niet van ouderen).
Deze projecten werden tot nu toe hoofdzakelijk met provinciale middelen gefinancierd. Deze
subsidies vallen weg vanaf 1/01/2017.
Om een structurele erkenning en financiering uit te werken is het departement beleidsontwikkeling met de cliëntenverenigingen in overleg gegaan. Het resultaat is dat er één
nieuwe vzw “Ouderparticipatie jeugdhulp Vlaanderen” werd opgericht voor Vlaanderen en
Brussel , waar de huidige 4 ouderswerkingen (ROPPOV, POPANT, Ouderswerking VlaamsBrabant, en JOPLIM (deel ouderswerking) in terecht komen.
De stichtingsvergadering ging door op 9 november.
De nieuwe vzw doet een oproep voor kandidaten voor de algemene vergadering. Hier staat
geen precieze timing op, gezien een vzw op elk moment leden kan opnemen in de AV.
Er wordt gezocht naar kandidaten:
 ook uit andere sectoren dan BJB, zodat het intersectoraal karakter meer uitgebouwd
wordt;
 uit regio’s waar nog geen ouderswerking is (Brussel en West-Vlaanderen). Zij kunnen
aanspreekpunt zijn en promotor in die regio’s.
ToDo: geïnteresseerde kandidaten kunnen zich melden bij Jo Vandenbergh tegen eind
december.
Er is ook een vzw voor de jongerenwerkingen opgericht. Cachet is de “nieuwe” vzw voor
Vlaanderen en Brussel, waarbij de jongerenwerking van Joplim instapt in Cachet vzw.



Vormingsdag “omgaan met verontrusting” op 04/03/2016: dagvoorzitterschap en
moderatoren:
Op 16/10/2015 kwamen de VK’s, OCJ, cliëntvertegenwoordigers en Marian samen om de
vormingsdag verder voor te bereiden. Twee concrete engagementen worden gevraagd aan
de IROJ:
o Dagvoorzitterschap: vraag aan IROJ-voorzitters: Tom en Mathieu nemen dit
gezamenlijk op.
o Er worden nog moderatoren gezocht voor maximaal 12 dialoogtafels in de namiddag
(open dialoogtafels, niet thematisch ingevuld, vertrekkend van stellingen, telkens in
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aanwezigheid van VK en/ of OCJ):
Aan elk van de zes sectoren van elk IROJ wordt gevraagd om elk één moderator te
leveren. Zo komen we aan 12 moderatoren. De moderator noteert ook de besluiten van
de dialoogtafel.
Todo: Namen aan Marian doorgegeven tegen 15 december. Greet engageert zich
voor VAPH.


Signalen CAW i.v.m. werking ITP:
De signalen:
o Wat is in de praktijk de betekenis van een ‘prior’ ?
‘Prior’-dossiers zijn ernstige aanvragen die voorrang zouden moeten krijgen. ITP
hanteert daarvoor een quotum van max. 30% van beschikbare capaciteit voor een zelfde
groep van hulpaanbod (vb verblijf). Vaak worden de open plaatsen op Insisto niet direct
‘open’ verklaard.
o De jeugdhulpregie blijkt geen goed zicht te hebben op de open plaatsen.
Wanneer worden plaatsen ‘open’ verklaard ? Dit heeft te maken met de opnameprocedures van voorzieningen. Een voorziening kan desnoods info toevoegen op
Insisto.
Er wordt voorgesteld om de VIST-crisis en de crisishulp in één procedure te steken. De
VIST-crisis moet ervoor zorgen dat er geen gat valt in de crisishulp.
o Er zijn in contextbegeleiding wachtlijsten van meer den 1 jaar.
De hulpverlening in de RTH moet op elkaar afgestemd worden. Het is de taak van de
brede toegang om een goede verwijzing te maken naar gespecialiseerde hulp.
Al bij al is een wachttijd van 1 jaar veel te lang.



Bekendmaking cliëntoverleg IJH en bemiddeling
Iedereen werd inmiddels geïnformeerd (via de IJH-nieuwsbrief) over de campagne. De
campagne bestaat uit twee elementen:
o Mijn.jeugdhulp.be: een website langswaar minderjarigen, ouders en opvoedingsverantwoordelijken een cliëntoverleg of bemiddeling kunnen aanvragen. Cliënten vinden er ook
meer info over beide vormen van hulpverlening.
o Een animatiefilmpje waarin de ‘sociaal incapabele Michiel’ de methodiek op een ludieke
manier duidt (met een link naar de website mijn.jeugdhulp.be).
Todo: Oproep om cliënten en collega’s te informeren en het filmpje te verspreiden/delen
via eigen website of sociale media.



Beslissing AJ over uitbreiding uitstroom uit GI
Zie overzicht besluitvorming AJ in bijlage bij de uitnodiging.
Cidar en Sporen kregen elk een uitbreiding met 2 plaatsen voor jongens in de regio VLB/
BRU. De uitbreiding voor meisjes voor de regio’s Antwerpen, Limburg, VLB en BRU gaat
naar Cirkant (2 plaatsen) en De Wissel (3 plaatsen).
Er zijn bedenkingen bij de besluitvorming, omdat Brussel hierbij niet vermeld wordt en
omdat het advies van het IROJ maar voor 1 op 9 criteria van AJ meetelt. Het IROJ wil op
termijn meer invloed krijgen op de planning en programmatie.

3 SAMENWERKING MET NETWERK GGZ YUNECO
Yuneco is het CGG-Jeugdnet Vlaams-Brabant.
Vertegenwoordiging IROJ in Yuneco:
Remi Stegen vertegenwoordigt het IROJ in de stuurgroep van Yuneco, Tom Herbots is zijn
plaatsvervanger. Gie Lambeir en Shari Robijns nemen deel aan de werkgroep
crisisnetwerkvorming van Yuneco.
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Er is nog ruimte voor een tweede vertegenwoordiger van het IROJ in de stuurgroep Yuneco.
Zijn er kandidaten? Shari Robijns stelt zich kandidaat. Besluit: Shari zal na haar
zwangerschapsverlof deelnemen aan de stuurgroep Yuneco als tweede vertegenwoordiger van
het IROJ.
Vraag netwerkcoördinator GGZ om toe te treden tot het IROJ:
Ann Van der Speeten (netwerkcoördinator GGZ) vraagt om toe te treden tot het IROJ.
Beslissing: Het IROJ keurt de toetreding van Ann als lid van het IROJ goed.
De bedoeling is om te komen tot een maximale kruisbestuiving. Er wordt voorgesteld dat IROJstuurgroep Crisishulp en de werkgroep Crisisnetwerken van Yuneco zouden samen smelten. Dit
zou op termijn ook wenselijk zijn voor Vlaams-Brabant en Brussel samen. Het IROJ vraagt aan
de vertegenwoordigers om het IROJ goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
Op 15 januari 2016 is er een eerste forum-vergadering gepland waarop alle geïnteresseerden
welkom zijn. Een uitnodiging volgt nog.

4 TOELICHTING BELEIDSMATRIX IJH
Deze beleidsmatrix is een overzicht van alle acties mbt IJH die in verschillende bronnen worden
vermeld. De matrix werd in bijlage bij de uitnodiging gevoegd.
1. Voor de zomer gingen in het Vlaams Parlement hoorzittingen door over IJH. Het
resultaat daarvan was een resolutie en
2. het antwoord van de minister. In deze stukken worden een aantal zaken geduid die
belangrijk zijn in de verdere werking van IJH.
3. Naast die stukken is er het actieplan jeugdhulp, met een aantal belangrijke acties.
4. Er is ook een werkgroep remediëring IJH opgestart.
5. En ook de IROJ-rapporten omvatten heel wat relevante informatie.
Uit al deze bronnen werd een beleidsmatrix opgemaakt, die een overzicht biedt van waar we
staan en een programma waar we aan willen werken de komende jaren.
Enkele belangrijke actiepunten daarin zijn:
- Uitbreiding van de hulp met o.a. brede instap, uitstroom Gemeenschapsinstellingen en
het intersectoraal zorgnetwerk.
- Een duidelijkere profilering van de brede instap (gemeenschappelijke module)
- Versterking van het programma crisishulp, met o.a. crisishulp aan huis.
- Vorming over verontrusting.
Er worden nog prioriteiten en acties verwacht.

5 ROL IROJ IN THEMA SCHOOLUITVAL
Toelichting:
De nota “Samen tegen schooluitval” en een samenvattend document met daarin de specifieke,
mogelijke opdrachten voor de IROJ werden doorgemaild als bijlage bij de uitnodiging. Het
betreft een ontwerpnota waarop een reactie verwacht werd. Er zijn ondertussen al
consultatierondes geweest, o.a. VLOR, een vergadering met alle IROJ-voorzitters op het
kabinet Onderwijs. Alles kan nog wijzigen.
De nota heeft als ambitie te komen tot één omvattend beleid omtrent leerrecht, spijbelen en
vroegtijdig schoolverlaten (VSV).
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Het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota onderwijs willen werk maken van het verminderen
van het aantal schoolverlaters. Daarnaast moet voor elke leerplichtige jongere het leerrecht
gegarandeerd worden (gekoppeld aan leerplicht).
Leerplichtige jongeren die uitvallen uit onderwijs zijn gebaat bij flexibele antwoorden tussen
onderwijs en welzijn. De samenwerking staat centraal: rollen en taken tussen betrokken actoren
moeten uitgeklaard worden met constructieve resultaatsverbintenissen.
Er zijn vier doelgroepen:
 Vroegtijdige schoolverlaters
 Spijbelaars
 Jongeren@risk
 NEET-jongeren
Op vlak van coördinatie krijgt het IROJ een centrale rol.
 Het IROJ coördineert de acties van het lokaal actieplan schooluitval voor de vier
doelgroepen.
 Het IROJ initieert in zijn werkgebied netwerken leerrecht, provinciaal, arrondissementeel of
per centrumstad.
 Het IROJ is ook verantwoordelijk voor een goede samenwerking tussen deze lokale
netwerken leerrecht en het regionale kader.
 Het IROJ speelt een rol in het uitbouwen van regionale hulpprogramma’s Leerrecht.
Aan alle IROJ wordt gevraagd om feedback te geven over het mogelijk opnemen van deze
opdrachten.
Volgende richtvragen werden op voorhand bezorgd:
 Ziet het IROJ de voorgestelde coördinerende, initiërende rol zitten?
 Welke zijn de opportuniteiten om deze rol op te nemen?
 Vanuit welk netwerk kan dit worden opgenomen: bv. het bestaande netwerk Leerrecht, mits
uitbreiding naar andere partners (onderwijs, VDAB, Werkwinkel…) ? Of moet er hiervoor
een nieuw netwerk/werkgroep worden opgericht om dit verder uit te werken?
 Moet het IROJ zelf uitgebreid worden met nieuwe partners uit bovenvermelde sectoren? (Er
moet in elk geval een band met het IROJ zijn).
 Welke doelgroep is prioritair voor het IROJ?
 Wat zijn de randvoorwaarden om deze rol op te nemen?
Bespreking
 In de nota worden nergens aandacht besteed aan de nodige randvoorwaarden.
 We verwachten dat er in de toekomst nog gelijkaardige taken zullen komen voor het IROJ.
Dit vraagt ook mankracht.
 Er zullen financiële middelen nodig zijn. De huidige subsidies vanuit de provincie vallen
weg vanaf 1/1/2017.
 Is het IROJ goed geplaatst om dit zelf te organiseren ? Kunnen we hiervoor genoeg energie
mobiliseren ?
 De scholen moeten mee rond de tafel zitten en meewillen.
 Coördinatie van initiatieven, uiteenlopende mogelijkheden op maat van het kind
 Krijgt Leerrecht een plaats in het organigram van IROJ ?
Besluit:
Onderstaande feedback wordt namens IROJ Vlaams-Brabant overgemaakt aan het kabinet
onderwijs (tegen 15/12). IROJ Vlaams-Brabant neemt de bestaande beleidsgroep Leerrecht op
in haar structuur.
 Het IROJ en de beleidsgroep Leerrecht zijn in principe geschikte fora om de coördinatie en
de aansturing van initiatieven inzake schooluitval te doen.
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De werking van de beleidsgroep Leerrecht zou daartoe sterk moeten worden uitgebreid. De
beleidsgroep beperkt zich op dit moment tot een coördinatie van de bestaande netwerken
Leerrecht in Vlaams-Brabant en Brussel.
Het IROJ wenst in gesprek te gaan over hoe deze opdracht kan worden opgenomen. Een
essentiële randvoorwaarde is dat er voldoende middelen worden voorzien, enerzijds om de
coördinatieopdracht waar te maken vanuit het IROJ en de beleidsgroep Leerrecht en
anderzijds om een voldoende aanbod in de regio’s te kunnen uitbouwen. Het IROJ dient te
beschikken over voldoende personeel en middelen om de coördinatie en aansturing te
realiseren en het is essentieel dat er perspectief is voor de betrokken initiatieven in het
werkveld.
Openheid van onderwijs om in een echte samenwerking met welzijn te stappen is belangrijk.
Een randvoorwaarde is dat partners uit onderwijs en werk mee instappen.

Todo: Marian geeft de feedback door aan Jan Nijs, die dit zal verwerken in een nota met
feedback uit alle IROJ.

6 OPROEP SAMENWERKINGSVERBANDEN “INTERSECTORAAL
ZORGNETWERK”
Toelichting bij de oproep
Zie oproep als bijlage bij de uitnodiging.
Het betreft een open oproep van de minister van Welzijn en het Agentschap Jongerenwelzijn
(AJ) om samenwerkingsverbanden op te richten met het kwaliteitslabel “intersectoraal
zorgnetwerk”. De oproep situeert zich in het uitbreidingsbeleid van personen met een handicap.
De ontwikkeling sluit ook aan bij de evolutie naar zorgnetwerken in de GGZ.
Er worden 3 zorgnetwerken opgericht waarvan eén samenwerkingsverband voor de regio’s
Brussel, Vlaams-Brabant en Limburg. Het project loopt over een periode van 7 jaar waarin
vragen kunnen ingediend worden, met een garantie van opvolging gedurende 7 jaar. Dus totaal
tot 14 jaar.
Aanvragen worden ingediend bij Agentschap Jongerenwelzijn uiterlijk tegen 4 december 2015.
Stand van zaken
Er waren aanvankelijk 2 initiatiefnemers (Cidar en LiNK), die hun krachten bundelden. LiNK
nam het initiatief om partners samen te brengen ter voorbereiding van een aanvraagdossier. Er
zijn al 5 bijeenkomsten doorgegaan. Er werkten een 100-tal verschillende personen mee. De
belangrijkste spelers uit VAPH, BJB en psychiatrie zitten rond de tafel. Er wordt gestreefd naar
één gezamenlijke aanvraag voor heel het werkingsgebied. Gunter De Kinder (LINK), Veerle
Umans (netwerkcoördinator GGZ kinderen en jongeren, Limburg) en Ann Van der Speeten
(Yuneco) begeleiden het proces.
 Link wil tegen de indiendatum een visietekst klaar hebben over een gezamenlijk netwerk.
 Er wordt gewerkt aan een mogelijk trajectverloop voor oplossingen op maat.
 De partners laten via fiches weten welke engagementen ze kunnen opnemen.
 Tegen 4 december zouden de partners een gehandtekende intentieverklaring voorleggen
(nodig voor de ontvankelijkheid van de aanvraag).
 Een tijdspad voor de praktische realisering wordt uitgezet.
Vraag naar advies door het IROJ
Zie brief in bijlage bij de uitnodiging. Het advies van het IROJ wordt gevraagd na indiening van
de aanvragen. AJ bezorgt de ingediende kandidaturen aan het IROJ ten laatste tegen 11
december 2015. Aan het IROJ wordt gevraagd om een advies te geven ten laatste tegen 11
januari 2016.
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Afspraken over de advisering, gemaakt op de werkgroep advisering op 19/11
 De werkgroep advisering van IROJ Vlaams-Brabant en Brussel vraagt een mandaat om
deze aanvraagdossiers (we verwachten 1 aanvraag) te advisering op een gezamenlijke
bijeenkomst van leden van de werkgroepen advisering van VLB/BRU en Limburg, die plaats
zal hebben op dinsdag 15 december 2015.
Tom, Mathieu, Willy, Erwin, Greet (VAPH) en Marian zullen aanwezig zijn. Vanuit de
werkgroep advisering Limburg zullen Carla Vanherle (voorzitter IROJ Limburg), Marina
Vandermeulen (CLB) en Jan Nijs zeker al aanwezig zijn. Noot achteraf: Greet Bonner kan
niet aanwezig zijn.
Alle geïnteresseerde leden van de werkgroep advisering zijn welkom.



Bij de advisering opteren we ervoor om de criteria die AJ vooropstelde door hen te laten
aftoetsen.
We hanteren de volgende criteria vanuit de werkgroep advisering VBR/ BRU:
o Engagement van partners uit de drie verschillende regio’s (BRU, VBR en Limburg);
o Toegankelijkheid van het hulpprogramma in de drie regio’s;
o Een ruim engagement en solidariteit van een grote groep voorzieningen;
o Op cliëntniveau zoveel mogelijk gebruik maken van reeds bestaand aanbod,
bijvoorbeeld bemiddeling;
o Cliënttoets: hoe wordt er gegarandeerd dat de cliënt van begin tot einde mee aan tafel
zit.

Besluit: IROJ Vlaams-Brabant bevestigt deze werkwijze en geeft het mandaat aan de leden
van de werkgroep advisering om op 15/12 het advies te formuleren.
Marian maakt het advies daarna ter informatie over aan het IROJ.
Begin 2017 wordt een evaluatie gepland van het samenwerkingsverband “intersectoraal
zorgnetwerk”.

7 VLAAMS KADER EN REGIONALE ACTIES BREDE INSTAP
Toelichting Vlaams kader:
Zie nota “aan de slag met een nieuwe typemodule brede instap” aan de IROJ (doorgemaild in
bijlage bij de uitnodiging).
De nota omvat twee belangrijke elementen:
 uitbreiding RTJ met hulpvormen die vroeger NRTJ waren;
 rol en positie van de brede instap.
Uitbreiding RTJ: de Vlaamse overheid zal het aanbod RTJ in kaart brengen en bekendmaken,
in samenwerking met de IROJ. In VLB en BRU is het aanbod mobiele contextbegeleiding al in
kaart gebracht en verspreid (overzicht Leuven en overzicht BHV).
Rol en positie brede instap:
 Er is een nieuwe, intersectorale typemodule brede instap: “Brede instap voor kinderen en
jongeren, hun ouders, personen uit hun leefomgeving en/of opvoedingsverantwoordelijken”.
 Profilering: De brede instap wil hulpvragers snel en gericht op de juiste plek krijgen, trial
and error of carrousels vermijden. Dit betekent ondermeer dat:
o Voorzieningen met een aanbod ‘brede instap’ doen meestal meer dan ‘brede instap’
alleen.
o Verwijzen van het ene aanbod brede instap naar het andere is geen wenselijke
praktijk.
o Hulpverleners IJH verwijzen hulpvragers die rechtstreeks bij hen aankloppen niet
naar de brede instap (cfr. signaal brede instap over oneigenlijk gebruik).
o Partners uit het voorveld kunnen gebruik maken van het aanbod brede instap om
hulpvragers toe te leiden naar de jeugdhulp.
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Aanmelden bij gemandateerde voorzieningen en ITP is mogelijk vanuit het aanbod
brede instap, maar zal in de praktijk niet zo vaak voorkomen.
Bekendmaking: het departement WVG zal samen met de betrokken administraties een
gezamenlijke bekendmakingscampagne uitvoeren. Het MC vraagt ook aan de IROJ om
a.h.v. de intersectorale typemodule de profilering en de positionering van de brede instap en
de RTJ verder aan te sturen en zichtbaar te maken.
De focus ligt in eerste instantie bij het nemen van initiatieven om het profiel van de brede
instap te verduidelijken t.a.v. de regionale partners.

Toelichting regionale acties werkgroep brede instap Vlaams-Brabant:
De werkgroep brede instap heeft een Actiefiche brede instap opgesteld, om voortbouwend op
het Vlaams uitgewerkte kader (typemodule brede instap en nota) initiatieven te nemen om het
profiel van de brede instap te verduidelijken:
2015:
 Bekendmaken en verduidelijken van aanbod brede instap naar elkaar (CAW, CLB,
preventieve gezinsondersteuning K&G);
 Uitschrijven van het aanbod per sector;
 Bespreking van signalen uit de praktijk;
 Bespreken idee van een trefmoment tussen de verschillende regionale partners van de
brede instap;
 Opvolgen Vlaams ontwerp van de “module brede instap” en de verschillende sectorale
bepalingen;
 Aanzet geven tot overleg brede instap- politie en parket;
2016:
 Bespreking hoe omgaan met verontrusting binnen de brede instap;
 Opvolgen van de Vlaamse werkgroep brede instap en regionale bekendmaking
verbinden aan de Vlaamse initiatieven;
 Organiseren van een regionaal trefmoment brede instap (nog verder te bespreken);
 Blijvend afstemmen van aanbod en bespreken van signalen;
 Afspraken maken tussen de brede instap en de relevante partners in de regio over het
realiseren van hulpcontinuïteit: na uitwerking Vlaams kader.

Terugkoppeling overleg brede instap, politie, parket en GV
Op 23/10 is een overleg doorgegaan tussen brede instap, politie, gemandateerde voorzieningen
en parket, in navolging van een beslissing van IROJ Vlaams-Brabant geruime tijd geleden.
Een aantal items werden besproken, onder meer:
 rol en positie van de brede instap (geen indiener voor A- en M-documenten);
 positie van de politie (belangrijke scharnierfunctie);
 nood bij politie en parket aan meer informatie.
Een aantal acties werden voorgesteld:
 opstart arrondissementele raad kindermishandeling in Halle-Vilvoorde;
 uitwerking van een aanwezigheidsattest in de provincie Vlaams-Brabant;
 opvolging project ketenaanpak;
 vraag of politie kan deelnemen aan het IROJ;
 vraag om verder in te zetten op bekendmaking RTJ;
 bekendmaking brede instap naar politie;
 signaal nood aan trajectbegeleider.
Bespreking:
 Op dit moment is er geen wettelijke grond voor informatie-uitwisseling. Er is een nieuw
decreet hierover in de maak, dat momenteel voorligt in het Vlaams Parlement: het mozaïekdecreet.
 Er is ook nood aan een betere communicatie tussen de politiediensten onderling. Vaak
komen hulpverleners bij een interventiedienst terecht.
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Het parket wil graag weten dat een hulpverlening loopt, maar ook als een hulpverlening om
een reden wordt stopgezet. Een cliënt wordt dikwijls losgelaten als de cliënt de hulpverlening stopt. De politiediensten blijven vaak zitten met de probleemsituaties.

Besluit:
 De bespreking en beslissingen worden geagendeerd op het volgende IROJ

8 TOELICHTING WERKGROEP (V)ECHTSCHEIDING








Er is een grote groep van betrokken partners.
De werkgroep wil een website en stroomdiagram maken om de mogelijke stappen visueel
voor te stellen, o.a. de escalatietrap bij een conflict.
Er is al een samenwerkingsprotocol uitgewerkt met een draaischijffunctie bij het CAW.
De website www.tweehuizen.be bevat verouderde informatie.
Een aantal hulpverleningsvormen van De Echtscheidingsschool zijn betalend.
Bekendmaking via Huizen van het Kind.
Er wordt een nieuwe werkgroep (v)echtscheiding gepland in januari 2016.

Todo: Tom Herbots zal via het overleg IROJ-voorzitters de vraag stellen aan het MC naar
middelen voor de aanmaak van een website en een stroomdiagram.

9 VERDERE PLANNING IROJ
Agendapunten volgend IROJ (04/02/2016):
 Toelichting en bespreking van de plaats van het advies van de IROJ in het
uitbreidingsbeleid van AJ (Bram Antheunis en Kim Craeynest, AJ, afdeling
voorzieningenbeleid)
 Actiefiche en debat participatie
 Opvolging overleg brede instap, parket, politie en GV
 Afwikkeling intersectoraal zorgnetwerk
 Opvolging samenwerking CJ (Stuurgroep CJ IJH/ Yuneco)
Data IROJ 2016
Ter herinnering de data van IROJ VBR in 2016:
 DO 4/2, 13.30u tot 16.30u, Ellips, Brussel
 DO 17/3, 13.30u tot 16.30u, VAC, Leuven
 DO 28/4, 13.30u-16.30u, Ellips, Brussel
 DO 9/6, 13.30u-16.30u, VAC, Leuven
 DO 22/9, 13.30u-16.30u, Ellips, Brussel
 DO 10/11, 13.30u-16.30u, VAC, Leuven
 DO 15/12, 13.30u-16.30u, Ellips, Brussel
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Afsprakenrooster
Afspraak

Wie

Tegen

Status

Opmerking

Thema ‘participatie’ bespreken op de Alle leden
sectorale overlegplatforms
Vertegenwoordiger van sector VAPH sector VAPH

04/02/2016

Kandidaturen voor Oudersparticipatie Alle sectoren
in de jeugdhulp
Moderatoren gezocht voor vorming
1 per sector
op 4/3/2016
Filmpje op mijn.jeugdhulp.be delen
Iedereen

31/12/2015

Melden bij Jo

15/12/2015

Melden bij Marian

Werkgroep advisering ivm
WG advisering
zorgnetwerken
Feedback IROJ VBR over thema
Marian
schooluitval doorgeven voor nota aan
kabinet onderwijs
Vraag aan MC naar middelen voor
Tom
website en stroomdiagram
(v)echtscheiding

15/12/2015

04/02/2016

asap

15/12/2015

asap

Via overleg IROJvoorzitters

