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1 GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG (17/03/2016)
Opmerkingen:
 Aanvulling/ correctie bij stand van zaken GGZ-netwerk Yuneco: dit werd ook aangepast in het
verslag van 17/3 op de IROJ-sharepointsite.
Het crisismeldpunt van IJH en Yuneco versmelten tot één crisismeldpunt. Het gezamenlijke
crisismeldpunt wordt daardoor versterkt met 2 mobiele teams (Halle/Vilvoorde & Leuven/Hageland)
die elk kunnen beschikken over een kinderpsychiater. De crisissen worden aangemeld via het
crisismeldpunt. Zij of de aanmelder kan vragen naar een consult of een consultatie van de
kinderpsychiater of medewerker Yuneco crisis. Voor crisisbegeleiding engageert Yuneco zich om
binnen de 48 uur op te starten. (De psychiaters maken een eerste inschatting van de problematiek
en kunnen doorverwijzen naar een consult door de CGG die binnen de 48 uur een interventie
opstarten.)
De mobiele crisisteams zijn in oprichting. Crisisbegeleiding CGG zal operationeel zijn tegen 6 juni.
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Op 7 maart moesten de projectvoorstellen ivm de oproep ‘Consult en Liason’ ingediend
zijn. Consult en Liason heeft te maken met de inzet (van de expertise van LiNK in complexe situaties
via het opzetten van trajecten.) van kennisdeling, openstellen van vormingen, expertise uitwisseling,
workshops organiseren, stages en wisselleren. Het programmavoorstel van Yuneco is niet helemaal
rond. De aanpak van ADHD betreft de afstemming van diagnosticeren en voorschrijfgedrag (en de
vorming). Het zorgprogramma daarrond is nog niet goedgekeurd.
De derde opdracht gaat over ‘langdurige zorg’. De ‘langdurige zorg’ gaat over complexe situaties
met een psychische of psychiatrische component, waarbij mobiele, aanklampende hulp (op lange
termijn tot 25 jaar) kan ingezet worden. De intersectorale zorgnetwerken (waren hierin een eerste
onderdeel) moeten ook vanuit dit zorgprogramma mede ondersteund worden. Het is de bedoeling
dat de 3 voorstellen vanuit eenzelfde visie vertrekken. Een aangepast voorstel van het programma
consult en liaison (Yunco Crosslink) en ADHD moet voor 23/03 binnen en het zorgprogramma
langdurige zorg (Yuneco Care) wordt tegen eind mei verwacht.
Goedkeuring: Het verslag wordt mits deze opmerkingen goedgekeurd.
Opvolging:
 Extra vertegenwoordiger politie: tweede effectieve lid voor het arrondissement Leuven wordt naar
alle waarschijnlijkheid Nicolas Delpiero. Carla Cobbaut neemt contact met hem op en geeft Marian
een seintje wanneer ze hem kan uitnodigen.
 Vertegenwoordiger sector VAPH: Else De Wachter is het tweede effectief IROJ-lid vanuit VAPH.
Andere punten ter opvolging komen terug in de agenda.

2 MEDEDELINGEN EN VARIA


Nieuws uit Gemengde Stuurgroep (GS):
o Jeugdhulp 2.0: er is een nieuwe organisatiestructuur in de maak. In tussentijd blijft de
Gemengde Stuurgroep actief. Stefaan Van Mulders (voorzitter MC) organiseert een inforonde
met alle stakeholders. Op 3 mei is er overleg met de IROJ-voorzitters. Daarna terugkoppeling
naar de IROJ.
o Persoonsvolgende financiering (PVF) minderjarigen VAPH: opmerkingen van verschillende
betrokkenen werden gebundeld. Er wordt een task force PVF voor minderjarigen opgericht, met
stakeholders uit het werkveld. De werkgroep minderjarigen VAPH nam het standpunt in dat het
in deze fase, gezien de aangekondigde evolutie naar één agentschap jeugdhulp, niet zinvol is om
PVF in te voeren voor jongeren met een handicap. De werkgroep pleit ervoor om dit thema aan
te snijden na de overgang naar één agentschap, voor alle jongeren en niet voor jongeren met
een handicap apart.
o De Vlaamse werkgroep rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) maakte een kader op voor
verduidelijking en afstemming in de regio’s over rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Op 27
mei bespreken de IROJ-voorzitters dit kader met betrokken administraties (Anne Van den Berge
van K&G en David Debrouwere van AJ). Daar wordt afgesproken hoe dit verder te agenderen op
de IROJ. Wellicht is dit een thema voor het IROJ in juni.
o Op het volgende overleg van de IROJ-voorzitters met Stefan Van Mulder willen de IROJvoorzitters ook andere punten op de agenda zetten, o.a. het actiepunt 29 (IROJ zijn beheerder
van de planning en uitbreidingen in de jeugdhulpverlening), de ondersteuning van de IROJ’s en
de plaats van de IROJ in de nieuwe beleidsstructuur, …
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3 RADICALISERING
Toelichting
Hendrik Van den Bussche licht de aanpak radicalisering van het departement WVG toe. Zie Power Point
in bijlage 1.
Er is veel politieke aandacht voor het probleem van radicalisering. Ook voorzieningen in de jeugdhulp
krijgen ermee te maken. Er is een actieplan voor Integrale Veiligheid met een Federaal luik en een
Vlaams actieplan. De gemeentebesturen kunnen ook lokaal een Integrale veiligheidscel oprichten. De
burgemeesters nemen hiervoor het initiatief.
Bespreking
 Vragen over aanpak radicalisering:
 Het is opvallend hoe beïnvloedbaar jongeren zijn. Het zou gemakkelijk doenbaar zijn om een
doelstelling van een project in een richting van radicalisering te sturen.
 Jongeren willen ergens bij te horen. Ze zijn dan bijzonder kwetsbaar.
 De politie ziet vooral risico’s bij minderjarigen.
 Vooral signalen kunnen zien. Alert zijn. Er wordt teveel gedacht dat er iets is. Wanneer moet er
ingegrepen worden ?


Ervaring met casussen in Vlaams-Brabant:
 De CGG krijgen hulpverleningsvragen voor de begeleiding van Syriëstrijders. Er zijn wachtlijsten.
 Het CLB van Vilvoorde ondervind moeilijkheden bij het opzetten van preventie in de scholen.
 De CLB zien ook tekenen van radicalisering bij kinderen uit het lager onderwijs.
 De sector VAPH telt een 3-tal casussen rond problematisch gedrag. Het zijn vooral meisjes.



Projecten Arktos: project generatie 3000 dat vnl. bestaat uit allochtone jongeren. Daarnaast is er
ook het project Bounce.

Besluit
Er komt nog een omzendbrief voor het werkveld.

4 SIGNAAL SAMENWERKINGSVERBAND I.T.E.R
Toelichting door Eric Stijnen
ITER is een ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. ITER is een samenwerkingsverband van verschillende partners die elk hun eigen
typemodules hebben (CAW of CGG).
ITER zou een intersectorale module willen voorstellen voor forenzische zorg, rechtstreeks toegankelijk
hulp. Ze worden steeds doorverwezen naar de sector waarvan ze komen, maar daardoor komt het
intersectorale karakter nooit in beeld. Zij vragen dat het IROJ hen in die vraag zou steunen door hierrond
een signaal te geven aan de overheid.
Bespreking:
 Er bestaan nog geen intersectorale typemodules. Alle projecten en samenwerkingsverband worden
steeds herleid tot een sectorale typemodule.
 De middelen van projecten worden meestal uit de regulieren werkingen gehaald. Ze moeten daarom
voldoen aan de voorwaarden van de oorspronkelijke module.
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 Het samenwerkingsverband ITER heeft geen rechtspersoonlijkheid. Nochtans zullen in de toekomst
zich meer samenwerkingsverbanden ontwikkelen rond diverse thema’s, vooral rond minder
voorkomende problematieken (zie ketenaanpak CO3 in Antwerpen).
 ITER is geen voorziening.
Besluit
 Johan neemt het signaal van ITER mee naar het centraal overleg binnen Jongerenwelzijn.
 Tom brengt het signaal in als variapunt op het overleg met de voorzitter van het MC op 3 mei.

5 CRISISJEUGDHULP
Nota task force welzijn-GGZ:
 De crisisnetwerken ontvingen rechtstreeks deze omzendbrief. Zie bijlage bij uitnodiging en IROJsharepointsite. Deze omzendbrief vermeldt enkele aandachtspunten over de samenwerking tussen
de crisismeldpunten IJH en de netwerken geestelijke gezondheidszorg (Yuneco).
De stuurgroep crisisnetwerk stuurde een brief naar IJH om hun bezorgdheid te onderstrepen over
de crisisopvang.
 Bespreking:
 De registratie van de geestelijke gezondheidzorg en IJH is verschillend.
 De nota van jongerenwelzijn: het aanbod opvang is momenteel verbonden met contextbegeleiding. Wat als je enkel opvang biedt? Het aanbod wordt verengd tot opvang alleen.
 De meldpunten: het tempo van de veranderingen ligt zeer hoog. De meldpunten vragen meer
tijd om die veranderingen in hun werking te kunnen verankeren.
 Er is een andere samenwerking tussen crisismeldpunt IJH en netwerken GZ. Daardoor dringt zich
opnieuw een opsplitsing op, tussen de meldpunten IJH. Waar moet dit beslist worden ?
 Er wordt voorgesteld om dit signaal door de stuurgroepen van het crisisnetwerk te laten stellen.
Iedereen blijft wel bereid om over de grenzen van de eigen regio te werken.
 Besluit
 Gie L. zal een nota maken die vertrekt vanuit de stuurgroepen crisishulp.
 Deze nota wordt geagendeerd op het IROJ van juni e.k.

6 OPVOLGING ZELFEVALUATIE IROJ VLAAMS-BRABANT
Zie tekst: Zelfevaluatie IROJ Vlaams-Brabant dd 17 maart 2016.
Feedback over Vlaamse ronde tafel op 12 april
Op de Vlaamse ronde tafel waren alle IROJ-voorzitters, de vertegenwoordigers Vlaamse Gemeenschap
in de IROJ, enkele andere IROJ-leden en een cliëntvertegenwoordiger aanwezig. Onder leiding van
externe procesbegeleiders werd gebrainstormd over wat de IROJ willen bereiken, wat ze willen
behouden en wat ze willen bannen. Iedereen deed een inbreng vanuit het eigen IROJ.
We kwamen tot volgende conclusies:
 Bereiken:
o Eén jeugdhulp: één centrale aansturing vanuit één agentschap jeugdhulp
o Meer afstemming tussen het Vlaams niveau en de IROJ
o Betere afstemming tussen verschillende overlegfora: koepels, IROJ, sectorale fora
o Meer slagkracht, meer mandaat en meer omkadering voor de IROJ
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o
o







Een echt regionaal beleid voeren in het IROJ in plaats van Vlaams beleid uit te voeren
Een eigen regionale IROJ-agenda: werken aan thema’s uit de regio, met voorbereiding en
engagement van IROJ-leden
o Een echte participatie in het IROJ
o Effectieve ondersteuning en procesbegeleiding voor de IROJ en voor de regionale
netwerken, ondersteuning van communicatie naar de achterban
o Compensatie voor de werktijd van de IROJ-voorzitter: dit is een halftijdse functie
Behouden:
o IROJ als regionaal platform voor afstemming en uitwisseling
o Rol IROJ bij uitbreidingsbeleid, evolutie naar regionale programmatie
o Afvaardiging IROJ in Vlaamse beleidsstructuren
o Overleg IROJ-voorzitters
o Werkgroepen actief rond concrete thema’s
Bannen:
o Sectorale aansturing niet afgestemd op intersectorale aansturing
o Overlap agenda koepels, sectoraal overleg, IROJ
o Afstand van IROJ tot de werkvloer
o Overvolle agenda IROJ met onevenwichtig veel Vlaamse thema’s
o Engagement in IROJ steeds door dezelfde kleine groep mensen
Kernbesluit: De IROJ steunen de evolutie naar één sector jeugdhulp. De IROJ willen een nieuwe
organisatiestructuur uitwerken i.k.v. deze evolutie. De idee is om het IROJ samen te stellen uit
thematische werkgroepen in plaats van de huidige samenstelling uit sectoren.

7 AGENDA VOLGEND IROJ (09/06/2016)
Agendapunten:
 VAPH: het concept van de persoonsvolgende financiering en de impact voor de andere sectoren
(Greet Bonner)
 Samenwerkingsprotocol complexe echtscheidingssituaties vanuit werkgroep: Bruno/ Katrien
 Kader voor verduidelijking en afstemming in de regio’s over rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
 Acties participatie IROJ Vlaams-Brabant
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