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1 GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG (28/04/2016)
Goedkeuring: Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
Opvolging:
 Extra vertegenwoordiger politie: geen informatie.
 Opvolging signaal ITER: Tom heeft een gesprek gehad met Jean-Pierre Vanhee. Hij lichtte toe
waarom de modulering niet mogelijk is. Netwerken hebben geen toegang tot de moduledatabank.
Het probleem werd erkend, maar er is niet meteen een oplossing. Johan deed navraag bij Dave
Geentjens en kreeg dezelfde informatie.
 Nota crisisjeugdhulp: de nota wordt geagendeerd op het IROJ van 22/09/2016.
Andere punten ter opvolging komen terug in de agenda.
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2. NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR JEUGDHULP 2.0.
Toelichting
Tom geeft een toelichting over de nieuwe organisatiestructuur jeugdhulp 2.0., a.h.v. de informatie die
de IROJ-voorzitters kregen op het overleg met Stefaan Van Mulders (voorzitter MC) op 03/05/2016 en
op het overleg IROJ-voorzitters/ provincies/ VGC op 27/05/2016.
De IROJ-voorzitters kwamen onderling nog samen op 01/06/2016. Ze formuleren een aantal
bekommernissen die worden geclusterd in drie thema’s: planning, communicatie en ondersteuning.
De basis voor de verdere werking is de nota jeugdhulp 2.0. (eerder bezorgd aan de IROJ). Op
middellange termijn, over 2 à 4 jaar, wordt er geëvolueerd naar één agentschap jeugdhulp. Bedoeling is
om af te stappen van een sectorale kijk op jeugdhulp.
Op zich is de evolutie naar één agentschap jeugdhulp een interessante piste, maar dit is nog niet meteen
van vandaag op morgen gerealiseerd.
De evolutie naar één agentschap jeugdhulp zal stapsgewijs gebeuren. Op dit ogenblik is er al een
gewijzigde aansturing, in de overgangsfase naar één agentschap. De aansturing van jeugdhulp 2.0. ziet
er op dit moment als volgt uit:
 Aan het hoofd van jeugdhulp 2.0. staat het Aansturingscomité Jeugdhulp (ACO), met Stefaan Van
Mulders (secretaris-generaal AJ) als voorzitter. De andere leden zijn Karin Moykens (secretarisgeneraal departement WVG) en Katrien Verhegge (secretaris-generaal K&G). Sinds kort is ook James
Van Calsteren (administrateur-generaal VAPH) toegevoegd. Ze worden bijgestaan door een aantal
afdelingshoofden. Inge Debel (AJ) is coördinator van het traject. Het ACO treedt in de plaats van het
Managementcomité IJH (MC), dat ophoudt te bestaan.
 Het huidige Raadgevend Comité van AJ wordt omgevormd tot een intersectoraal raadgevend comité
dat de gemengde stuurgroep (GS) zal vervangen. De intentie is om ook de IROJ daarin een plaats te
geven.
 In de nieuwe organisatietekening is de plaats van het IROJ behouden.
 De nieuwe aansturing zou tegen de zomer van 2016 of ten laatste tegen eind 2016 volledig
operationeel moeten zijn.
 VAPH-voorzieningen minderjarigen vroegen naar betrokkenheid vanaf het begin.
 De vraag wat jeugdhulp 2.0. betekent voor sectoren die voor minderjarigen en voor volwassenen
werken (CGG, CAW), is nog niet uitgeklaard. De nieuwe grenzen zijn nog niet helder.
In het kader van de evolutie naar één agentschap jeugdhulp, is er beslist tot een personeelsoverdracht
vanuit de afdeling beleidsontwikkeling naar AJ, vanaf 1 september 2016.
 Participatie, rechten en vermaatschappelijking zijn thema’s die bij beleidsontwikkeling blijven. Ook
de ondersteuning van cliëntvertegenwoordigers in de regio’s blijft in elk geval voorlopig bij
beleidsontwikkeling. Van het huidige team IJH blijven twee mensen in de afdeling
beleidsontwikkeling: Jole Louwagie en Leen Poppe blijven deze opdrachten opnemen.
 De ondersteuning van de IROJ en de uitbouw van netwerken zijn thema’s die overgaan naar AJ. Zes
collega’s van het team IJH gaan over naar AJ om deze thema’s te behartigen: één collega per
provincie en Martine Puttaert die zal instaan voor de afstemming tussen IROJ en het Vlaamse
niveau. Verder is er de verwachting van de minister dat er in alle regio’s zal ingezet worden op het
thema continuïteit. Ook daarvoor zullen deze mensen ondersteuning bieden.
 Een grote variabele is wanneer er personeel uit de provincies mee kan ingeschakeld worden om de
ondersteuning van de IROJ en de uitbouw van netwerken continuïteit mee vorm te geven. De
overdracht van bevoegdheden welzijn van provincies naar Vlaamse Gemeenschap is uitgesteld naar
1 januari 2018.
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Conclusie van de IROJ-voorzitters is dat er op korte termijn zeker niet meer ondersteuning komt voor de
IROJ, terwijl dit een jaar geleden toch in het vooruitzicht werd gesteld. De overstap van personeel naar
AJ kan zinvol zijn, maar dit betekent niet dat er meer mensen zullen worden ingezet. Op dit moment
wordt de ondersteuning van de IROJ niet structureel uitgebreid.
Verder werd er afgesproken om op korte termijn (30 juni) een werkgroep op te starten met een aantal
IROJ-voorzitters, enkele regionale collega’s IJH, Martine Puttaert, Patrick Bedert, Jean-Pierre Vanhee,
Anne Van den Berge en David Debrouwere, om te komen tot een regionaal werkprogramma jeugdhulp
2.0 voor de periode 2016-2017. Het is een antwoord op de vraag van de IROJ-voorzitters om betrokken
te worden in de planning. Bedoeling is om te komen tot een gedeeld en gedragen basisprogramma voor
de IROJ. Het thema continuïteit is sowieso een prioriteit, maar in en naast dit thema moeten verdere
prioriteiten worden aangeduid. De IROJ-voorzitters zullen op de eerste vergadering allemaal uitgenodigd
worden. Op elk IROJ wordt in juni bevraagd welke de prioriteiten zijn. Vandaag komt dit ook hier aan
bod.
Op het overleg van de IROJ-voorzitters op 1 juni is voorgesteld om op korte termijn een aantal
bekommernissen over te maken aan de minister en de Vlaamse administratie. Op elk IROJ wordt hier
het akkoord voor gevraagd.
Drie elementen worden onderscheiden:
 Planning en advisering: de IROJ stellen vast dat ze geroepen worden om te adviseren over
fragmentarisch uitbreidingsbeleid. De IROJ vragen om betrokken te worden bij de beleidskeuzes die
vooraf gaan aan de oproepen tot uitbreiding. De IROJ dringen erop aan dat de Vlaamse werkgroep
advisering, waarin deze zaken werden besproken, snel wordt hervat.
 Communicatie: Verslagen van het IROJ vormen geen ideaal middel voor communicatie. Voorstel is
om via een leesbare nieuwsbrief communicatie vanuit het IROJ te realiseren.
 Ondersteuning: Iedereen vindt het bestaan van het IROJ zinvol, maar zonder meer ondersteuning is
het niet mogelijk om dit op een goede manier te realiseren. In de feiten zal er op korte termijn netto
een achteruitgang zijn in ondersteuning met weinig perspectieven naar de toekomst. De IROJ willen
wel beklemtonen dat de huidige situatie van ondersteuning van de IROJ-werkzaamheden door de
Vlaamse medewerkers als positief wordt ervaren maar willen eveneens aangeven dat ook deze
mensen, hoe groot hun engagement ook is, ook hun grenzen hebben.
Bespreking
 Er is op dit moment nog weinig duidelijkheid over het proces naar één jeugdhulp. Een bezorgdheid
is voldoende ondersteuning om zo’n proces te begeleiden, op alle niveaus.
 We moeten er alert voor zijn dat er slechts vijf mensen overgaan naar AJ voor zes regio’s. Vraag is of
dit betekent dat VBR en BRU samen maar één ondersteuner krijgen en of dit realistisch is. Het IROJ
pleit voor een evenwaardige ondersteuning voor elke regio.
 Het doel van één sector jeugdhulp is om de hiaten weg te werken en om te zorgen dat alle kinderen
en jongeren een volwaardige jeugdhulp krijgen. Dit betekent dat er verschuivingen zullen moeten
gebeuren in het aanbod. Directies moeten voldoende samenwerken en afstemmen. Dit vergt heel
veel energie voor beperkte resultaten. Dit is geen evidentie en heeft voor een deel ook te maken
met tijd. Er moet meer ondersteuning komen om de eengemaakte jeugdhulp op de werkvloer vorm
te geven.
 De agentschappen AJ en K&G hebben hun begeleidingsmodules met elkaar vergeleken. Op termijn
kan dit uitmonden in een wijziging in wie welke begeleidingen aanbiedt.
 Voorzieningen intersectoraal samenbrengen rond complexe zorgsituaties gebeurt vandaag al.
Dergelijk overleg is heel zinvol.
 Het is belangrijk in één jeugdhulp om te blijven erkennen dat er specifieke noden zijn in de sector
personen met een handicap. Het verschillend kijken naar kinderen en jongeren is niet altijd evident
in een samenwerking.
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Netwerken en netwerktafels zijn heel interessant, maar arbeidsintensief. Dit proces staat pas in zijn
kinderschoenen. Er moet ruimte gecreëerd worden om dit vol te houden. Essentieel is vertrekken
van wat kinderen en jongeren nodig hebben, los van de noden van voorzieningen.
Het is belangrijk voor de brede instap om te weten wat hun plaats is in het geheel. Er moet
duidelijkheid zijn. Werken in onzekerheid is erg demotiverend. Vraag is waar men op termijn
naartoe wil met de brede instap. Welke concrete rol moet er worden ingenomen? Er is bezorgdheid
over het aandeel jongerenhulp AWW in de jeugdhulp. Vraag om betrokken te worden en vanuit
betrokkenheid duidelijkheid te scheppen.
Ook de CGG vragen naar helderheid over hun positie, zowel in de jeugdhulp als in de
volwassenenhulp. CGG horen overal half wel en half niet bij.
Er is bezorgdheid over de snelheid en de politieke druk om jeugdhulp 2.0 te realiseren.
Voldoende tijd is belangrijk, maar er moeten anderzijds ook op een bepaald moment knopen
doorgehakt worden.
Gedeeld beroepsgeheim moet wettelijk beter omschreven worden. Kinderpsychiaters hebben geen
mandaat om mee te participeren zolang dit niet in orde is.

Besluit
 IROJ VBR gaat akkoord om de bekommernissen voorgesteld door de IROJ-voorzitters voor te leggen
aan de Vlaamse Gemeenschap namens alle IROJ.
 Bijkomende bekommernissen/ prioriteiten IROJ VBR voor regionaal werkprogramma jeugdhulp 2.0:
o Het veranderingsproces naar één jeugdhulp is positief, maar heel arbeidsintensief. Het IROJ
vraagt hier erkenning voor en vraagt ondersteuning voor dit veranderingsproces op alle
niveaus.
o Minderjarigen met een handicap horen in de jeugdhulp, maar hun specifieke noden moeten
blijvend erkend worden.
o Er is een grote vraag naar duidelijkheid over de betekenis en het belang van de brede instap
in het geheel.
o Gedeeld beroepsgeheim moet wettelijk beter omschreven worden.
o Het IROJ dringt aan op een evenwaardige ondersteuning in de zes IROJ.

3. MEDEDELINGEN/ VARIA


Wijziging IROJ-lid: Veerle Stevens is niet langer lid van het IROJ. Veerle liet weten dat zij binnenkort
haar activiteiten bij Passant beëindigt. Dit betekent dat haar mandaat in het IROJ ook stopt. Voor
vandaag is Veerle verontschuldigd. Ze bedankt alle IROJ-leden voor de aangename samenwerking en
het goede werk dat we al geleverd hebben. Ze wenst het IROJ verder veel succes. Anne Roekens,
directeur CGG Vlaams-Brabant Oost, die al plaatsvervanger was in het IROJ, neemt de plaats van
Veerle als effectief lid over.



Afstemming reconversie K-bedden: Het initiatief om af te stemmen komt van UZ Leuven. Er is
gevraagd om samen na te denken hoe K-bedden kunnen gereconverteerd worden. Yuneco is hierin
partner. Er wordt gedacht aan de realisatie van dagtherapie in de regio’s Diest, Halle en Leuven. De
bedoeling is om dagtherapie te creëren buiten de ziekenhuizen. De dagtherapie moet gelinkt zijn
aan nachtverblijven in de jeugdhulp. Op dit moment zijn er werkgroepen opgestart om te kijken hoe
dit samen vorm kan gegeven worden.



Start Yuneco-crisisnet i.s.m. crisisnetwerk: Vanaf maandag 6 juni is Yuneco crisis gestart, bereikbaar
via het meldpunt CJ. Er wordt zo snel mogelijk begeleiding ingezet, maar het betreft geen
urgentiedienst. Zie folder ter plaatse uitgedeeld.
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Deelname VGPH aan het IROJ: Het VGPH (Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een
Handicap) zal in principe deelnemen aan de IROJ vanaf september 2016. Het VGPH zoekt op dit
moment in alle regio’s naar gebruikers die aan de IROJ kunnen deelnemen. Zij zullen deelnemen in
tandem, samen met een ondersteuner. Tia Dewannemaeker zal als ondersteuner aanwezig zijn op
IROJ Vlaams-Brabant en op IROJ Brussel.



Vraag DOP om toe te treden tot IROJ:
Zie bijlage bij uitnodiging.
Bespreking: De DOP horen bij de sector VAPH dus in principe zijn ze hier al vertegenwoordigd. Ze
zitten echter niet in de werkgroep minderjarigen. Een optie is dat ze aansluiten bij de werkgroep
minderjarigen. Er is nog een plaats vrij voor een plaatsvervanger VAPH in beide IROJ, die zij vanuit
de sector VAPH kunnen innemen indien gewenst.
Gezamenlijk besluit IROJ BRU en IROJ VBR: het DOP krijgt geen aparte plaats in het IROJ, gezien ze
tot de sector VAPH behoren. De IROJ stellen voor dat de DOP aansluiten bij de werkgroep
minderjarigen VAPH. Ze kunnen zich daarvoor wenden tot Kris Lippens, voorzitter werkgroep
minderjarigen VBR en BRU. Marian geeft dit door in naam van beide IROJ.



Vraag YAR Vlaanderen naar voorstelling en afstemming op het IROJ:
YAR stelde de vraag om zich voor te stellen op het IROJ van Vlaams-Brabant en op het IROJ van
Brussel.
Bespreking: Uitgangspunt dat we in het verleden al hanteerden, is dat het IROJ niet het geschikte
forum is voor voorstellingen.
Gezamenlijk besluit IROJ BRU en IROJ VBR: We plannen geen toelichting op de IROJ zelf. YAR kan
een toelichting geven op volgende sectorale fora: werkgroep minderjarigen VAPH (Kris Lippens),
platform BJB VBR-BRU (Willy Vannieuwenhuyse), BBRIO (Filip Mels) en stuurgroep Yuneco (An Van
der Speeten). Ze kunnen de vraag om hun werking voor te stellen ook voorleggen aan het BIKA en
de PPO’s. Marian geeft het antwoord door in naam van beide IROJ.



Advisering uitbreiding Agentschap Jongerenwelzijn op volgend IROJ: Agentschap Jongerenwelzijn
(AJ) zal beschikken over een aantal middelen voor uitbreiding in 2017. Er zijn nog geen verdere
details bekend. De minister wil dat er een omzendbrief vertrekt voor eind juli. Een advies van de
IROJ zal worden gevraagd, in september/ oktober 2016.
Voorlopige timing is dat de aanvragen op 16/9 bij AJ moeten zijn. De IROJ ontvangen de aanvragen
van AJ op 19/9. Advies van het IROJ wordt gevraagd tegen eind oktober.
De Vlaamse werkgroep advisering ligt door omstandigheden al een tijd stil, maar zou door AJ hervat
worden in het najaar. Enkele afspraken werden toch al gemaakt: er zal aan de voorzieningen
gevraagd worden om een samenvatting op te maken voor het IROJ; het advies van het IROJ zal
zwaarder doorwegen; vooraleer het dossier naar IROJ gaat, zal het door AJ al getoetst zijn aan eigen
criteria.
Agendering zoals we dit hadden voorbereid op de werkgroep advisering op 13/9 en daarna op IROJ
BRU op 20/9 en op IROJ VBR op 22/9 lukt dus niet. Het IROJ van november is te laat.
Besluit: IROJ VBR van donderdag 22 september wordt verplaatst naar donderdag 6 oktober.
Marian regelt via mail een nieuwe datum voor de werkgroep advisering. Marian vraagt aan IROJ
Brussel om het IROJ van 20/9 te verplaatsen naar 4/10.
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4. PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING VAPH
Toelichting: Greet Bonner geeft een toelichting over de persoonsvolgende financiering in het VAPH.
Bespreking:
 Voor minderjarigen zouden het de ouders zijn die beschikken over het persoonlijk assistentiebudget.
Een volledige doorvoering voor minderjarigen houdt in die zin risico’s in.
 Budgethoudersverenigingen ondersteunen cliënten bij het beheer van hun budget.
 Op het overleg cliëntvertegenwoordigers ter voorbereiding van het IROJ is het VGPH aanwezig. Het
VGPH signaleert dat de gebruikers vragen om persoonsvolgende financiering zo snel mogelijk door
te voeren voor minderjarigen. Ze kunnen dit standpunt eventueel zelf verder toelichten op het
volgende IROJ.
 IROJ-leden vinden het logisch dat persoonsvolgende financiering pas wordt doorgevoerd na de
beweging naar één sector jeugdhulp.
Besluit: Greet informeert het IROJ over de verdere ontwikkelingen.

5. WERKGROEP COMPLEXE ECHTSCHEIDINGSSITUATIES
Toelichting door Katrien Willems en Bruno Claessens. Zie bijlage bij de uitnodiging.
De werkgroep is opgestart in 2015 en legt vandaag een voorlopig resultaat voor: een
samenwerkingsprotocol en draaiboek waarmee de werkgroep van start wil gaan in regio Leuven, later
ook door te voeren in regio Halle-Vilvoorde. Er is ook een schema uitgewerkt en er zijn afspraken
gemaakt rond informatie- overdracht tussen gerechtelijke instanties en hulpverlenende instanties.
Vraag aan het IROJ is een akkoord met het protocol en het draaiboek.
Bespreking:
 De politie merkt op dat in het kader van samenwerking voornamelijk de focus wordt gelegd op
doorverwijzing vanuit het parket en feedback ten aanzien van het parket. Dit staat in contrast tot de
realiteit en het huidige draaiboek inzake partnergeweld, waarin wordt gesteld dat er zo snel
mogelijk aanklampend moet doorverwezen worden door politiediensten meteen na de feiten.
Politie wordt bovendien vaak als eerste “externe dienst” betrokken in het gezin en het dossier wordt
niet per definitie onmiddellijk aan het parket overgemaakt. De politie is een gemiste schakel in dit
geheel. De politie vraagt om deel te nemen aan de werkgroep. Besluit: de politie is welkom om deel
uit te maken van de werkgroep complexe echtscheidingssituaties. Bruno zal Carla Cobbaut
uitnodigen.
 Er is een advies gegeven door de cliëntvertegenwoordigers. Hierop is gereageerd door de
werkgroep. Een aantal zaken worden meegenomen in de werkgroep. Een aantal andere zaken
overstijgen de scope van de werkgroep. Die signalen kunnen doorgegeven worden aan het IROJ. Te
agenderen op het volgende IROJ. De cliëntvertegenwoordigers bevestigen dat het protocol en het
draaiboek zinvol zijn.
Besluit: Het IROJ gaat akkoord met het protocol en het draaiboek. Het IROJ bedankt de werkgroep voor
het mooie werk. De samenwerking zal vanaf september in een proefproject van start gaan in
arrondissement Leuven. IROJ-leden communiceren hierover aan hun achterban. De kernboodschap is
dat er bij een situatie van complexe echtscheidingssituatie met CAW Noord-Brabant contact kan worden
opgenomen voor consult en eventuele doorverwijzing. Het CAW bekijkt samen met de melder wat er
wel en niet mogelijk is.
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6. ACTIES PARTICIPATIE IROJ VLAAMS-BRABANT
Toelichting
 Ter opfrissing: de actiefiche participatie omvat drie doelstellingen:
o cliëntperspectief inbrengen in het IROJ;
o participatie in de jeugdhulp stimuleren;
o de vertrouwenspersoon/ steunfiguur betrekken in de hulpverlening.
Aan alle IROJ werd gevraagd om de actiefiche te bespreken en concrete acties voor te stellen tegen de
zomer van 2016. De acties zijn uit te voeren in 2016 en 2017.
Op IROJ VBR gingen al twee besprekingen door over de actiefiche (zie verslagen IROJ 04/02/2016 en
17/03/2016). Ook op het overleg cliëntvertegenwoordigers is dit al een aantal keer besproken. Tot op
heden zijn er een aantal ideeën en voorstellen, nog geen besluiten.
 Ideeën IROJ Vlaams-Brabant:
o Ontwikkeling van een visie op participatie.
o Uitwerking van een bevraging over participatie (voorstel cliëntvertegenwoordigers).
o Het IROJ vroeg aan de cliëntvertegenwoordigers of ze een actie participatie kunnen trekken,
samen met hun ondersteuner. Over welke actie het concreet zou gaan, was nog vaag.
Bespreking
 De cliëntvertegenwoordigers zijn geen voorstander van de uitwerking van een visie. Er bestaan
voldoende teksten over visie op participatie. Daar is in het verleden al hard aan gewerkt.
 De idee van een bevraging wordt ook in vraag gesteld. Gezien de ervaring met het actieplan Cachet
is er de vrees dat dit weinig concreets zal opleveren.
 De ouderswerking organiseert elk jaar een dialoogdag en bekijkt op dit moment of dit mogelijk kan
uitgebreid worden naar een dialoogdag met ouders, minderjarigen en andere
cliëntvertegenwoordigers samen. Op dit moment is het slechts een idee, waarover nog geen intern
akkoord is, maar dat verder verkend kan worden. Vraag is of dit eventueel een gezamenlijke actie
van beide IROJ kan worden. Leden van IROJ Vlaams-Brabant vinden dit interessant. Het zou heel
zinvol zijn om zowel het perspectief van jongeren als van ouders te horen op een dialoogdag. Een
concrete actie lijkt zinvoller dan de ontwikkeling van een visie of een bevraging. Het zou ook een
goede samenwerking VBR-BRU zijn.
 De vraag werd geopperd of er bepaalde voorwaarden gesteld worden aan participatie. Is er een
deontologische code? De cliëntvertegenwoordigers zijn van mening dat het niet de bedoeling kan
zijn om voorwaarden te stellen, maar dat het belangrijk is om de dialoog aan te gaan waar er zich
problemen stellen. De vraag is om in dergelijke situaties contact op te nemen met de
cliëntvertegenwoordigers zelf en met hun ondersteuner. De deontologische code is dat iedereen,
zowel sectorvertegenwoordigers als cliëntvertegenwoordigers, in staat moeten zijn om het eigen
dossier te overstijgen. Het is aan de vertegenwoordigers en de ondersteuners om dit te bewaken.
Besluit
 Op dit moment staan we niet ver genoeg om de actiefiche participatie in te vullen en in te dienen.
We verdagen dit naar het IROJ van 6 oktober.
 De idee van een dialoogdag lijkt zinvol. Het IROJ vraagt aan de ouderswerking om de idee van een
gezamenlijke dialoogdag verder uit te werken en dit opnieuw te bepreken op het IROJ van 6
oktober.
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7 AGENDA VOLGEND IROJ (06/10/2016)
Agendapunten:
 Advisering uitbreiding AJ
 Acties participatie IROJ Vlaams-Brabant: besluit
 Ontwikkelingen CJ en toelichting Yuneco CJ
 Kader voor verduidelijking en afstemming in de regio’s over rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Afsprakenrooster
Afspraak

Wie

Tegen

Antwoord op vraag DOP

Marian

asap

Antwoord op vraag YAR Vlaanderen

Marian

asap

Verdere uitwerking idee dialoogdag

Ouderswerking

06/10/2016

Nieuwe datum volgend IROJ

Iedereen

06/10/2016

Nieuwe datum werkgroep advisering Marian
vastleggen

asap

Status

Opmerking

