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1 GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG (06/10/2016)
Goedkeuring: Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
PS: Sylvia Woestijn is de effectieve vertegenwoordiger van VGPH, Hetty Pasteels is plaatsvervanger en
Tia DW is ondersteuner.
Opvolging:
 De adviezen over het uitbreidingsbeleid AJ zijn bezorgd aan het Agentschap Jongerenwelzijn en aan
indieners voor 4/11. Er is nog geen info over de beslissingen.
 Er was op het vorige IROJ een korte toelichting gegeven over de nieuwe ontwikkelingen Leerrecht/
“Netwerken Samen tegen Schooluitval”. Jean Marie Van Steenwinckel (PVOC), coördinator van het
provinciaal netwerk “Samen tegen schooluitval” Vlaams-Brabant, is bereid om een toelichting te
geven op het IROJ. Ria vraagt na of hij aanwezig kan zijn op het IROJ in december of in februari.
 Wachtlijsten RTJ en niet-RTJ in de BJB: er werd aan de vertegenwoordigers gevraagd om hun
achterban hierover te bevragen tegen het IROJ van december.
Andere punten ter opvolging komen terug in de agenda.
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2 MEDEDELINGEN/ VARIA


Regioplanning jeugdhulp 2016-2019: werd bezorgd in bijlage bij de uitnodiging. Tom geeft hierbij
een toelichting.
In overleg met de voorzitters van de IROJ’s werden een aantal prioriteiten vastgelegd. Deze punten
werden eerder op het IROJ besproken.
Er is een structureel overleg tussen de IROJ-voorzitters en de voorzitter van het ACO (Stefan Van
Mulders). De beslissingsstructuur jeugdhulp werd aangepast om op termijn te kunnen groeien naar
één Agentschap Jeugdhulp.
Aan het IROJ wordt gevraagd om in de komende jaren initiatieven te nemen om 5 doelstellingen te
realiseren : 1/ een betere toegang tot het aanbod aan jeugdhulp, 2/ de continuïteit in de jeugdhulp
verzekeren, o.a. met CO & BM, de uitstroom en de overgang naar volwassenheid, krachtgericht
werken en hulp aan jonge kinderen 3/ Clientparticipatie met de promotie van vertrouwenspersonen
en steunfiguren, maar ook de betere bekendmaking van het aanbod, 4/ het opzetten van vorming
en afspraken rond aanpak van verontrusting, en 5/ Advisering ondersteunen.



Goedkeuring data IROJ Vlaams-Brabant in 2017: de voorgestelde data (in bijlage bij de uitnodiging)
worden goedgekeurd. Locaties werden gewijzigd i.f.v. beschikbaarheid zalen. Zie definitieve data en
locaties in bijlage 1.



Vorming nieuw beleid voor kinderen en jongeren in het kader van netwerken GGZ op 16/12 (Ann
Van der Speeten, Yuneco).
Yuneco plant een vormings- en reflectiedag per netwerk over fundamentele aspecten van het
samenwerken in netwerkverband, organisatorische principes achter het bestuur, ‘governance’modellen, mogelijke knelpunten en voorbeeldpraktijken. De vorming duurt van 09 u tot 12:30 uur
en omvat een presentatie van ca. 2 uur door Mark Leys, gevolgd door 1,5 uur discussie en
uitwisseling met het netwerk.
Dit deel is toegankelijk voor alle netwerkpartners. inschrijvingen kunnen tot 2 december 2016. Zie
uitnodiging in bijlage 2.



Afstemming van Forensische k-diensten (Marina Danckaert, kinderpychiatrie).
In het kader van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren, en volgend op
de ontwikkeling van de programma’s binnen Yuneco, willen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten de kwaliteitsverbetering van de ggz voor kinderen en jongeren verder
stimuleren door bestaande samenwerkingen binnen de provincie Vlaams-Brabant te consolideren.
(www.psy0-18.be). Eén van de belangrijke onderdelen van het netwerk is de opvang van justitiële
jongeren met psychische of psychiatrische problemen (MOF, VOS en GO).
Yuneco wil alle relevante actoren (jeugdrechters, magistraten, Jongerenwelzijn, gemeenschapsinstellingen, VAPH-instellingen, onderwijs, … ) binnen Vlaams-Brabant uitnodigen om samen een
visie te ontwikkelen betreffende zorgtrajecten voor justitiële jongeren evenals de hulpverlening die
voor deze specifieke (sub)doelgroep wordt aangeboden.
Een eerste overleg is gepland op donderdag 17 november van 13:30 tot 16:00 op Vlabo(Groeneweg,
151, 8e verdieping, Heverlee). Uitnodiging: zie bijlage 3. Er worden daarna nog 2 volgende
momenten gepland.
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3 RECONVERSIE VAN ZIEKENHUISBEDDEN NAAR DAGHOSPITALISATIE KINDERPSYCHIATRIE


(Marina Danckaert, kinderpsychiatrie).
Het betreft de omzendbrief dd. 18 februari 2016 over de “mogelijkheden tot reconversie naar
verblijven voor adolescenten met sterk verhoogde psychische kwetsbaarheid”. Zie bijlage 4 en
bijlage 5. De opzet is dat er wordt samengewerkt met een bestaande k-dienst en een voorziening
BJB of VAPH die een verblijf aanbiedt.
Er is al een eerste overleg geweest in de regio Diest, waarbij het algemeen ziekenhuis een
samenwerking opzet met Sint-Vincentius en Huize Levensruimte. UZ Gasthuisberg wil een werking
opzetten in de regio Vilvoorde en zoekt daarvoor nog lokale partners. Ook in Halle wil men een
initiatief opzetten. Maandag 14/11/2016 is een vergadering gepland met de k-diensten in HalleVilvoorde. Als er een goed initiatief uit de bus komt, moet het nog goedgekeurd worden door
Yuneco en IROJ.



Het IROJ wil de initiatieven goedkeuren als, 1/ deze diensten toegankelijk zijn voor heel de
provincie, 2/ een inhoudelijk proces bevatten, 3/ een associatie aangaan tussen de ziekenhuizen, 4/
er een samenwerkingsovereenkomst is met intersectorale partners, 5/ een goedkeuring door
Yuneco.



Het IROJ besprak de reconversie op dit IROJ en formaliseert haar goedkeuring op het IROJ van
december.

4 BUDGET REGIOPLAN 2016-2019
Op de valreep horen we dat er aan elke regio een budget zal toegekend worden van 20.000 euro
voor de uitvoering van het regioplan 2016-2019. De regio’s Vlaams-Brabant en Brussel worden
hierbij als een aparte regio’s beschouwd. In elke regio is er een penhouder nodig: een vzw die de
subsidie van 20.000 euro wil ontvangen en die zich ertoe verbindt om de kosten verbonden aan de
uitvoering van bepaalde acties uit het regioplan van het IROJ uit te betalen. De penhouder legt
nadien ook verantwoording af voor de besteding van de middelen. Het inhoudelijke resultaat blijft
verantwoordelijkheid van het IROJ en per deelproject wordt bekeken wie de inhoudelijke trekker/
verantwoordelijke is.
Alba vzw is bereid om penhouder te zijn voor het budget regioplan. De vergadering keurt dit
goed. Het is positief en logisch dat het budget wordt beheerd door de voorzitter van het IROJ.

5 DIALOOGDAG CLIËNTVERTEGENWOORDIGERS
De juiste datum ligt nog niet vast, maar wordt vermoedelijk maandag 24 april 2017.
De cliëntvertegenwoordigers zullen dit zelf opnieuw agenderen van zodra meer info gekend is.

6 EEN NIEUW INSTRUMENT VOOR INFO-UITWISSELING: ART. 75/1


Zie intersectorale omzendbrief n.a.v. art. 75/1 mozaïekdecreet in bijlage bij de uitnodiging. Marian
geeft een toelichting.
Er is groeiende nood om informatie te delen tussen hulpverleners en politiemensen en parketten.
In principe is een informatie uitwisseling tussen hulpverleners en magistraten verboden, behalve als
de jongeren of/en zijn ouders daartoe een schriftelijke instemming geven. De informatie die
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doorgegeven mag worden zijn identificatiegegevens en het feit of er al dan niet hulpverlening
aanwezig is.
De bespreking van dit onderwerp en een toelichting over de afspraken met de parketten door Carla
Cobbaut wordt verschoven naar het IROJ van december.
De gebruikers (VGPH) vullen aan dat een informatieuitwisseling enkel toegelaten zou mogen
worden bij verontrusting aan magistraten, maar niet aan politiediensten.

7 PLAN VAN AANPAK AFSTEMMING TYPEMODULES BEGELEIDING


Toelichting voorstel plan van aanpak van de werkgroep advisering door Marian:
Ter opfrissing:
De Vlaamse werkgroep RTJ maakte een rapport over afstemming typemodules begeleiding. Het
rapport werd op elk IROJ toegelicht in september/ oktober 2016. Aanleiding voor de opmaak van
dat rapport was de verschuiving van typemodules van NRTJ naar RTJ en versterking van typemodules contextbegeleiding. Vanuit het werkveld kwamen terechte vragen naar meer duidelijkheid
en afstemming.
In het rapport maakte de Vlaamse werkgroep RTJ een differentiatie op in de typemodules, waarin
de sectoren werden geprofileerd, volgens motivatie van de cliënt, aard van de problemen, ernst van
de problemen, mate van vrijblijvendheid en leeftijd.
De Vlaamse werkgroep RTJ maakte een sjabloon op per regio met vraag aan de voorzieningen om de
positionering in te vullen. Alle betrokken voorzieningen ontvingen hierover een brief van hun
administratie. De werkgroep vraagt aan de IROJ hun medewerking voor verdere regionale
afstemming van typemodules begeleiding.
We spraken af om een gezamenlijk plan van aanpak te maken voor IROJ Vlaams-Brabant en IROJ
Brussel.
De werkgroep advisering maakte een voorstel op. Het voorstel werd eerder doorgemaild. IROJ
Brussel keurde dit voorstel goed op 8/11.



Bespreking:
Het is nogal beperkt als een omschrijving door de diensten zelf van hun eigen werking. Kan het niet
sneller ? De timing loopt over meer dan een jaar. Bovendien is dit nog maar een eerste fase in de
afstemming van de modules.
Er wordt gevraagd om ook de jeugdhulp van Yuneco mee te nemen in deze oefening, alsook de
modules ‘onthaal’ bij de JAC/CAW. De CAW hebben meer modules dan alleen in de jeugdhulp. Wat
betekent dit in de alledaagse praktijk ?
Over de inhoud van het plan van aanpak:
Stap 5. Eén globale bijeenkomst voor Vlaams-Brabant en Brussel betekent een bijeenkomst met 52
voorzieningen:
 BJB: Radar; Cocon Vilvoorde; Cidar; Sporen; Amber; De Wissel; Huize Levensruimte; Alba; MFC
Combo; De Shelter; De Loper; Tonuso; Minor-N’Dako; Vogelzang.
 K&G: CKG De Schommel; CKG Solidariteit voor het Gezin; CKG Kinderland.
 VAPH: Ave Regina; Brabantse Dienst voor Thuisbegeleiding; Eglantier; Ganspoel; Het Raster; La
Maison; MPI Levenslust; O.C. Huize Terloo; OTL Jeugd; Sint-Franciscus; Stichting M.M. Delacroix;
’t Prieeltje; Ter Wende; Terbank; Thuisbegeleiding Ganspoel; Windekind; De Ark; Espero; KI
Woluwe; Thuisbegeleidingsdienst Woluwe.
 CAW: CAW Halle-Vilvoorde; CAW Oost-Brabant; CAW Brussel.
 CLB: GO! CLB De Ring Halle; GO! CLB Vilvoorde; GO! CLB Leuven-Tienen-Landen; Vrij CLB Tienen;
Vrij CLB Noordwest-Brabant; Vrij CLB Aarschot; Vrij CLB Halle; Vrij CLB Haacht-Keerbergen; Vrij

Pagina 5 van 6

CLB Leuven; Vrij CLB Diest-Tessenderlo; CLB van de VGC Brussel; GO! CLB Brussel; Vrij CLB Pieter
Breughel.
Stap 6. De achterliggende idee is dat op basis van een eerste ervaring bij het invullen, de richtlijnen
hierrond over de wijze van interpretaties bijgestuurd worden en de ingevulde sjablonen desnoods
aangepast worden.



Goedkeuring plan van aanpak: Het plan wordt goedgekeurd. zie definitief plan in bijlage 6.
Concrete verdere afspraken:
o Op 14/11 bespreekt Marian de plannen van aanpak met haar collega’s uit de andere regio’s.
o Marian dient het plan van aanpak in bij de Vlaamse werkgroep RTJ (Tim Stroobants) en vraagt zo
snel mogelijk reactie aan de beide IROJ-voorzitters en aan haar.
o Verder te plannen na reactie van de Vlaamse werkgroep RTJ.

8 ADVIESVRAAG TER WENDE- ESPERO
Deze vraag kadert in de omzendbrief van het VAPH van 23/09, die voor wat minderjarigen betreft
handelde over samenvoegen van personeelspunten en over reconversie van NRTJ naar RTJ. Er waren
aanvankelijk geen aanvragen vanuit VBR en Brussel.
Nu duikt een vraag op van Ter Wende-Espero met de vraag om 23 personeelspunten van de penhouder
Huize Eigen Haard over te dragen naar Ter Wende-Espero. Het gaat over een bestendiging van de
huidige toestand, maar deze moeten ook door het IROJ worden geadviseerd en ingediend bij het VAPH
voor 25/11/2016.
Er zijn naast Huize Eigenhaard nog 2 andere penhouders, maar die zouden pas in 2017 hun
personeelspunten voor minderjarigen overdragen naar de betrokken voorzieningen.
Besluit : De overdracht van 23 personeelspunten van Huize Eigenhaard naar Ter Wende wordt positief
geadviseerd. Het IROJ neemt acte van de overdracht van 23 punten RTH van Huis in de stad
(penhouder) naar ter Wende-Espero. Met deze punten wordt nu reeds een therapeutische
dagbesteding gerealiseerd voor lagere schoolkinderen in ter Wende. Het IROJ adviseert positief om deze
punten definitief over te dragen naar ter Wende-Espero, zodat de continuering van dit project mogelijk
is. Marian maakt het advies over aan Espero-Ter Wende en aan de administratie VAPH.

9 ADVISERING IROJ BIJ UITBREIDINGSBELEID 2017 VAPH




Toelichting en vraagstelling door de VAPH-voorzieningen (Greet Bonner/ Else De Wachter). Zie ook
de rondzendbrief aan IROJ, dd. 27 oktober 2016, eerder doorgemaild.
De uitbreidingsprocedure is bij de VAPH-diensten een langdurig proces dat gevoerd wordt binnen
het ROG en Werkgroep Minderjarigen. Meestal is de meeste informatie al vooraf gekend en wordt
de definitieve versie zeer laat rondgestuurd (27/10/2016) met een zeer korte inschrijfperiode (ten
laatste 25/11/2016). Dit maakt het moeilijk voor het IROJ om tijdig te kunnen adviseren.
Er is voor de uitbreiding nRTH voor minderjarigen van het VAPH in 2017 een budget beschikbaar van
ca. 359.753 euro. Eén personeelspunt is 1.014 euro waard.
Afspraak over advisering:
IROJ Vlaams-Brabant en IROJ Brussel spreken, in samenspraak met de werkgroep minderjarigen
VAPH, af om te adviseren met volgend tijdpad:
o Indiening aanvragen tot uitbreiding en voorstel van advies door werkgroep minderjarigen
VAPH tegen uiterlijk 25/11 bij de voorzitters van IROJ VBR en IROJ BRU en bij de regionale
medewerker van beide IROJ: mathieu.voets@telenet.be; tom.herbots@alba.be;
marian.haspeslagh@jongerenwelzijn.be.
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Op 01/12 bespreekt de werkgroep advisering het voorstel van advies.
De IROJ formuleren hun advies op 13/12 (IROJ Brussel) en op 15/12 (IROJ Vlaams-Brabant).
IROJ dient advies in bij VAPH tegen 31/01/2017. Ruime timing: kan worden ingediend tegen
eind december 2016.
o Bijkomende erkenning gaat in vanaf 1 maart 2017.
De gebruikers van uiten hun bekommernis dat de subsidies niet tijdig zouden worden besteed,
gezien de lange wachttijden die er nu al zijn. Zij vragen om een beter zicht te krijgen over de
wachttijden en de noden om onderbouwd te kunnen adviseren. Die cijfers zijn momenteel niet
voorhanden. De Vlaamse werkgroep advisering zal daar werk van maken.

10 AGENDA VOLGEND IROJ (15/12/2016)








Ontwikkelingen crisisjeugdhulp: Gie Lambeir
Cliëntoverleg/ bemiddeling: Willy Van Nieuwenhuysen
Reconversie psychiatrische jeugdhulp (k-diensten): Marina Danckaerts
Wachtlijsten RTJ en niet-RTJ in de BJB: Jan Tibo/ alle IROJ-leden
Advisering bij uitbreidingsbeleid 2017 VAPH: werkgroep advisering/ Greet Bonner
Art. 71/5 mozaïekdecreet – toelichting en afspraken met het parket: Carla Cobaut
Netwerken “Samen tegen Schooluitval”: Jean-Marie Vansteenwinckel
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