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1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG (13/12/2016)
Goedkeuring: Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
Opvolging:
 Marian gaf het advies uitbreidingsbeleid RTH VAPH door aan de administratie VAPH en aan de
betreffende voorzieningen.
 Marian gaf het advies overdracht punten RTH door aan Centrum Ganspoel.
 Marian gaf het advies over reconversie psychiatrische jeugdhulp door aan de initiatiefnemer.
 Deelname IROJ aan stuurgroep ROG: Koen Vander Beken (algemeen directeur van MPC SintFranciscus) neemt nu al deel aan het ROG Vlaams Brabant en Brussel. Sint-Franciscus heeft
zowel in Brussel als in Vlaams-Brabant een jongerenwerking naast hun
volwassenenwerking. Greet Bonner (MPC Sint-Franciscus) neemt deel aan IROJ Vlaams-Brabant
en zal vanaf nu ook de verslaggeving van IROJ Brussel ontvangen. Greet en Koen zullen elkaar
briefen over relevante items en zo de brug slaan tussen minder- en meerderjarigenzorg VAPH.
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 Nota crisisjeugdhulp vanuit stuurgroep CJ:
De signalen rond crisishulp werden in een brief gezet, aangevuld met aanbevelingen. Het
crisismeldpunt dreigt een toegangspoort te worden van de tekorten in de jeugdhulp. Zie
ontstaan van wachtlijsten. Als antwoord op de situatie worden de meldpunten
uitgebreid/versterkt, maar dit is niet de vraag in de brief. Greet B. geeft aan dat dit een
probleem is van de maatschappij die problemen creëert en niet in slaagt om voldoende
jeugdhulp te organiseren. De laatste zin in de brief wordt aangepast waardoor niet gefocust
word op de CGG, gezien Yuneco crisishulp aanbied via de ambulante begeleiding in de CGG. Met
die nuancering bevestigt IROJ VBR het signaal. Shari en Gie passen de brief aan. De stuurgroep CJ
en het IROJ onderschrijven de brief. Tom ondertekent mee als voorzitter IROJ. De stuurgroep CJ
verstuurt de brief. De definitieve brief wordt ter info aan het IROJ bezorgd van zodra afgewerkt.
 PPO Diest-Aarschot signaleerde dat het crisismeldpunt Vlaams-Brabant volledig dichtslibt en dat
er geen plaats meer is voor interventie, begeleiding en opvang. De crisishulp aan huis zit
overvol. Yuneco loopt op zich wel goed. Dit is dezelfde problematiek die op het vorige IROJ werd
besproken en waar de nota over gaat. Marian liet weten aan de voorzitter van het PPO dat de
stuurgroep CJ hiermee bezig is en dat dit op het IROJ aan bod kwam.
Ook op PPO Halle kwam dit probleem aan bod.
Andere punten ter opvolging zijn achter de rug of komen terug in de verdere agenda.

2. MEDEDELINGEN/ VARIA
 Besluitvorming n.a.v. uitbreiding i.k.v. rondzendbrief 4 juli 2016 (eerder doorgemaild): Bij
uitbreiding 'Positieve heroriëntering' is het advies van IROJ gevolgd. De uitbreiding voor
uitstroom uit de gemeenschapsinstellingen ging naar De Wissel en Sint-Vincentius. Het advies
voor de 2 plaatsen fugevermijdende begeleiding wordt niet gevolgd.
 Verdiepingsdag eigen krachtconferenties: zie bericht in bijlage bij de uitnodiging. In Brussel gaat
de vorming door op 20 maart 2017 in het Ellipsgebouw. De IROJ-leden verspreiden deze
uitnodiging naar hun achterban.
 Evaluatie actiefiche verontrusting: zie bijlage bij de uitnodiging.
Er waren twee luiken: de vormingsdag "omgaan met verontrusting" een gedeelde zorg" op
04/03/2016 en de driedaagse basistraining "opgroeien in veiligheid" door Sporen vzw voor CLBen CAW-medewerkers. De vormingsdag evalueerden we eerder op het IROJ. Die evaluatie werd
overgenomen. De evaluatie van de driedaagse training is gebaseerd op een evaluatie van de
deelnemers zelf afgenomen door Sporen vzw.
De actiefiche verontrusting wordt geëvalueerd in elke regio. De gebundelde evaluatie gaat naar
Lucien Rahoens, die het thema verontrusting verder opvolgt op Vlaams niveau.
Nieuwe acties voor 2017 i.k.v. verontrusting kunnen opgenomen worden in het regioplan. In een
aantal regio's lopen acties verder. Initiatief voor nieuwe acties en het waarborgen van uitvoering
van de acties wordt in eerste instantie verwacht van OSD en VK. Uiteraard kan iedereen acties
aanbrengen.
 Vraag naar bestaande werkgroepen en good practices uitstroom uit de jeugdhulp en brug naar
volwassenheid : de afdeling continuïteit en toegang (ACT) wil een zicht krijgen op bestaande
praktijken voor wat betreft uitstroom uit de jeugdhulp.
Enerzijds willen we graag een zicht krijgen op de reguliere werking in de verschillende sectoren.
We vernemen ook graag welke knelpunten er zijn. Anderzijds zijn we op zoek naar good
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practices: welke intersectorale samenwerkingen bestaan er en welke samenwerking is er met
OCMW, wonen, VDAB…? De sectorvertegenwoordigers bezorgen hierover informatie aan
Marian tegen eind februari. Marian informeert ook bij de werkgroep "samenwerken verbindt"
en neemt contact op met de CAW's om af te stemmen met de intersectorale zorgtrajecten voor
jongvolwassenen. Marian bundelt de info en bezorgt ze aan Martine Puttaert. Het resultaat
komt ter info of ter verdere bespreking (afhankelijk van keuze prioriteiten) op één van de
volgende IROJ.
 Intersectorale zorgtrajecten voor jongvolwassenen: de CAW ontvangen een bijkomende subsidie
om te werken rond de uitstroom van jongvolwassenen vanaf 17jaar. De CAW zullen nagaan hoe
ze sterker kunnen inspelen op verbinding, hoofdzakelijk via casuïstiek. Ze zullen
samenwerkingsakkoorden afsluiten met partners en waar nodig inventariseren. De focus ligt op
de praktijk, niet op de conceptuele ontwikkeling.
 Task Force persoonsvolgende financiering minderjarigen VAPH: De IROJ's worden
vertegenwoordigd door 1 persoon: Jan Bots, voorzitter IROJ Antwerpen. Tom is plaatsvervanger.
 Toelichting initiatief crisisopvang: Sandra P. start een nieuw initiatief voor crisisopvang, nl.
SAS72. Dit is een gewezen hotelletje in Asse met 15 kamers. De vraag komt vooral van
politiediensten. Gezinnen met kinderen of alleenstaande volwassenen kunnen er tot max. 72 uur
opgevangen worden. Er wordt rond elke situatie een netwerk opgestart. Sandra doet een
beroep op 9 vaste medewerkers en 25-tal losse vrijwilligers.
Er is een aanvraag lopende bij minister Jo Vandeurzen, maar nog geen subsidiebelofte. Daardoor
zal de voorziene opening op 1 maart uitgesteld moeten worden.
 Vraag CLB's om problematiek overbrugging wachttijden aan te kaarten op volgend IROJ: er zijn
scholen die tot 62% jongeren tellen die niet in staat zijn om school te lopen, omwille de te
complexe problematieken en te lange wachtlijsten. Tom en Marian spreken hierover verder af
met Ria.

3. NIEUWE GOVERNANCE JEUGDHULP
Kennismaking met Inge Debel (projectteam jeugdhulp).
Inge Debel is stafmedewerker bij de administrateur-generaal Stefaan Van Mulders en is vooral
bezig met het governance model en jeugdhulp 2.0. De 3 pijlers van het projectteam zijn 1/ de
aansturing van integrale jeugdhulp, 2/ opvolging IROJ's en 3/ het raadgevende comité.
 Het raadgevend comité telt 23 leden en is intersectoraal samengesteld: 6 vertegenwoordigers
van de gebruikers; 8 vertegenwoordigers van de voorzieningen; 3 vertegenwoordigers van de
werknemers van de voorzieningen; 6 onafhankelijke experten. Ook de administraties nemen
deel aan het Raadgevend Comité als waarnemend lid.
- De IROJ's vormen samen met de netwerken de regionale poot van IJH. De IROJ's hebben een
vertegenwoordiger in het aansturingscomité.
- Het projectteam staat ook in voor de directe aansturing van jeugdhulp 2.0.
- Zie organogram in bijlage. Het organigram zal in de toekomst nog wijzigen, met de evolutie naar
één jeugdhulp.
 Vragen en reacties van IROJ-leden:
o Het is nog niet helemaal duidelijk hoe één en ander zal lopen. Bij elke beslissing
zullen er altijd nieuwe grensgebieden ontstaan.
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o Onderwijs is niet vertegenwoordigd, maar is ook geen bevoegdheid van deze
minister.
o Inge Debel wil mogelijk frequenter langskomen op de IROJ's.

4. NETWERK 'SAMEN TEGEN SCHOOLUITVAL'
Jean-Marie Van Steenwinckel is coördinator van het provinciaal netwerk “Samen Tegen
Schooluitval” Vlaams-Brabant. De regio Brussel heeft een eigen netwerk.
 Het netwerk 'samen tegen schooluitval' is één van doelstellingen in de conceptnota 'Samen
tegen schooluitval' (juni 2015) van de Vlaamse regering. De conceptnota wil 4 doelgroepen
aanpakken: 1/ vroegtijdig schoolverlaten, 2/ spijbelen, 3/ jongeren@risk en 4/ NEET-jongeren.
Het netwerk heeft een 5-tal doelstellingen, nl. 1/ een omgevingsanalyse van de problematieken,
2/ het opzetten van een provinciaal platform voor samenwerking, 3/ afstemmen van regionale
afspraken voor een aanbod, 4/ het meldpunt schoolexterne interventies en 5/ Voortzetten van
de werking van de 2 Netwerken Leerrecht. Zie documenten in bijlage bij het verslag.
 Jean-Marie wil graag weten of, en welke acties voorzieningen en de hulpverlening doet rond
deze problematieken. Informatie mag steeds aan hem worden doorgegeven
(vansteenwinckelj@clbnwb.be).

5. PLAN VAN AANPAK AFSTEMMING TYPEMODULES BEGELEIDING
 Reactie Vlaamse werkgroep RTJ:
De bedoeling van de oefening werd verhelderd (zie mail, eerder doorgestuurd).
Informatie over de werkingsgebieden is momenteel niet aanwezig.
De Vlaamse werkgroep RTJ heeft zoals gevraagd één werkdocument opgemaakt voor VlaamsBrabant en Brussel.
De Vlaamse werkgroep RTJ heeft zoals gevraagd een online gedeeld werkdocument gemaakt. Er
zijn twee kolommen toegevoegd: werkingsgebied en catchment area, door de voorzieningen in
te vullen.
De administraties zullen het document begin februari verspreiden naar de voorzieningen.
Ondersteuning bij het infomoment en organisatie afsluitende werkvergadering werd toegezegd.
 Bevestiging aanpak en concrete afspraken:
We beslisten al eerder om hiermee aan de slag te gaan. We nemen deze gezamenlijke actie dan
ook op in de prioriteiten regioplan 2017 voor beide IROJ.
Datum invullen sjabloon door voorzieningen: we behouden de deadline van 31 maart.
De sectorvertegenwoordigers stimuleren hun achterban om het sjabloon in te vullen.
Beide IROJ-voorzitters en Marian zullen toegang hebben tot het online gedeeld werkdocument.
Marian laat weten aan de sectorvertegenwoordigers wanneer voorzieningen de deadline niet
halen, zodat ze extra kunnen stimuleren.
De IROJ-voorzitters en Marian maken een overzichtelijke presentatie van het ingevulde
materiaal.
Organisatie van één globale bijeenkomst voor VBR en BRU samen: we behouden de datum op
dinsdag 16 mei, in de namiddag, in het VAC in Leuven.
De IROJ-voorzitters, provincie, VGC en Marian bereiden de bijeenkomst voor, modereren en
zorgen voor verslag. Andere geïnteresseerden zijn welkom. Ondersteuning van de Vlaamse
werkgroep RTJ wordt gevraagd waar nodig. De concrete voorbereiding gebeurt door de
werkgroep advisering, uitgebreid met vrijwilligers.
Na 16 mei bekijken we de volgende stappen.
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6. CLIËNTOVERLEG EN BEMIDDELING: CONCRETE AFSPRAKEN
 Zie powerpoint in bijlage (Willy).
Doel: het continueren van de jeugdhulp (voorkomen van breuken)
- clientoverleg : het afstemmen van de jeugdhulp op de vraag van de cliënt,
- bemiddeling : bij conflicten/meningsverschillen
Acties voor 2017: 1/ bekendmaking, 2/ uitbreiding inzetmogelijkheden, 3/ inzet van
deskundigen bij clientoverleg,…
 Vraag aan de sectoren IJH:
- is er interesse voor een toelichting cliëntoverleg en/of bemiddeling op de werkvloer ?
- Is er interesse voor de pool 'externe deskundigen' ?
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/loket-jeugdhulp of clientoverleg@vlaamsbrabant.be

7. PRIORITEITEN REGIOPLAN JEUGDHULP VOOR 2017
7.1 TOELICHTING
Zie regioplan, eerder doorgestuurd.
Vlaanderen voorziet enerzijds een budget voor acties in het thema participatie (zijn inmiddels
toegekend). Dit betreft 10.000 euro per regio voor de volledige duur van het regioplan (dus voor 3
jaar). Voor de andere thema's in het regioplan wordt anderzijds een budget van 20.000 euro
voorzien per jaar. Dit budget werd nog niet goedgekeurd door de inspectie financiën. Een meer
gedetailleerd dossier werd ingediend. Het AansturingsCOomité jeugdhulp (ACO) vraagt aan de IROJ
om zo snel mogelijk concrete acties vast te leggen, om zo de kans op een snelle goedkeuring te
verhogen.
De vertegenwoordigers konden tot op vandaag voorstellen formuleren. Vzw oudersparticipatie
diende vooraf een voorstel in (eerder doorgemaild).

7.2 BESPREKING
 Acties die we al eerder goedkeurden en die we dus opnemen in de regioplanning:
o Positioneren en profileren aanbod RTJ (afstemming typemodules begeleiding,
kadert in toegang,1.1. in regioplan): zie punt 5.
o Cliëntoverleg en bemiddeling ruimer inzetten (voorstelling cliëntoverleg en
bemiddeling op de werkvloer bij geïnteresseerde voorzieningen, kadert in
continuïteit, 2.2 in regioplan): zie punt 6. ITP signaleert hierbij ook het belang van
inzet van cliëntoverleg en bemiddeling om éénzijdige stopzettingen te voorkomen.
 Voorstel vzw oudersparticipatie (Fanny):
Zie uitgebreid voorstel, eerder doorgemaild. Kadert in participatie, actiefiche als bijlage bij
regioplan, participatie in de jeugdhulp stimuleren. Wil de participatie van ouders in
voorzieningen in kaart brengen; het aanbod van oudersparticipatie bekend maken, dialoog
opzetten om ervaringen uit te wisselen, concrete acties opzetten (interne werkgroepen,
vorming, aanbod jeugdhulp bekend maken, …).
Vraag van andere IROJ-leden: kan die actie worden opgenomen samen met de andere
cliëntvertegenwoordigers (jongeren, etnisch-culturele minderheden, VGPH)? Fanny koppelt dit
terug naar het overleg cliëntvertegenwoordigers. Verdere bespreking en beslissing op volgend
IROJ.
 Voorstel werkgroepen complexe echtscheidingssituaties VBR en BRU (Bruno, Katrien): Kadert in
verontrusting, 4.1 in regioplan: uitbouw van visie, expertise en denkkader in het omgaan met
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complexe echtscheidingssituaties: gezamenlijke denk- en uitwisselingsdag rond omgaan met
complexe echtscheidingssituaties voor VBR en BRU. Bruno en Katrien werken dit voorstel verder
uit tegen het volgende IROJ. Verdere bespreking en beslissing op volgend IROJ.
Continuïteit in hulpverlening bij overgang naar volwassenheid: Kadert in continuïteit, 2.3 in
regioplan:
o CAW: koppelen aan opdracht intersectorale zorgtrajecten jongvolwassenen.
o ACT: vertrekken van inventaris (zie vraag in mededelingen).
o VAPH: ook specifiek bij GES-problematiek en persoonsvolgende financiering.
o Cliëntvertegenwoordigers: actie rond doelgroep GES +.
Aanbod jeugdhulp verhelderen en ontsluiten (kadert in toegang, 1.2):
o CLB: De toegang vergemakkelijken, o.a. informatie- en aanspreekpunten (JAC), RTH,
verwijzing (zie Trawant www.infopunttrawant.be). Ronde tafel-momenten,
mogelijkheden om aan te melden.
o CGG: opzetten van een meldpunt voor CGG-problematieken of ruimer voor
jeugdhulp.
o Cliëntvertegenwoordigers: bekendmaking naar cliënten en bekendmaking rechten
van ouders en jongeren bij infopunt.
Afstemming wachtlijsten RTJ en doorverwijzing stroomlijnen: Kadert in continuïteit, 2.1 in
regioplan.
o CLB signaleert problemen: zie voorstel bespreking op volgend IROJ.
o BJB nam initiatief bevraging over wachtlijsten: zie vorig IROJ.
o ACT kan acties ondersteunen.
o IROJ sprak zich uit als voorstander van meer centrale afstemming van wachtlijsten:
zie vorig IROJ.
CAW signaleren problematiek van onmacht van de hulpverlening. Blijvende nood aan
ondersteuning omgaan met verontrusting: expertise, methodieken en vorming. Kadert in
verontrusting, 4.1 in regioplan.
CAW vraagt naar aangekondigde Vlaamse actie bekendmaking brede instap.
Kind en gezin benadrukt het belang van monitoring, thematisch overleg en
samenwerkingsafspraken.
BJB signaleert de blijvende nood om ngl het thema diverse samenwerkingsafspraken te maken
tussen verschillende sectoren, o.a. armoede en geestelijke gezondheid, Bijzondere Jeugdbijstand
en geestelijke gezondheid, …

7.3 BESLUIT EN AFSPRAKEN CONCRETE VERDERE AANPAK
De brainstorm vandaag leidde tot een aantal richtingen, nog geen duidelijke conclusies over
prioriteiten voor 2017, met uitzondering van de besluiten die eerder werden genomen.
Volgende prioriteiten komen naar voor:
1. Toegang: Positioneren en profileren aanbod RTJ (eerder beslist)
2. Continuïteit: Cliëntoverleg en bemiddeling ruimer inzetten (eerder beslist)
3. Participatie in de jeugdhulp stimuleren: Fanny bespreekt eerst met andere
cliëntvertegenwoordigers. Daarna verdere bespreking en besluit op volgend IROJ.
4. Verontrusting: denk- en uitwisselingsdag omgaan met complexe echtscheidingssituaties: Bruno
en Katrien werken voorstel verder uit samen met Brussel. Verdere bespreking en besluit op
volgend IROJ.
5. Continuïteit in hulpverlening bij overgang naar volwassenheid.
6. Toegang: inhoudelijke afstemming nodig en idee centraal meldmunt/ website.
7. Continuïteit: afstemming wachtlijsten RTJ en doorverwijzing stroomlijnen.
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De stand van zaken wordt gemeld op het ACO van 10/03.
Verdere bespreking en besluitvorming op het IROJ van 23/03. Tom en Marian bereiden voor samen
met Mathieu en bekijken ook welke prioriteiten gezamenlijk lopen met IROJ Brussel.

8. AGENDA VOLGEND IROJ (23/03/2017)
 Verdere bespreking en besluitvorming prioriteiten actieplan 2017
 Problematiek overbrugging wachttijden (CLB)

Afsprakenrooster
Afspraak

Wie

Tegen

Brief signalen crisishulp aanpassen

Shari en Gie

asap

Uitnodiging verdiepingsdag EKC
verspreiden naar achterban

Alle IROJ-leden

asap

Good practices uitstroom uit
jeugdhulp bezorgen aan Marian

Alle IROJ-leden

eind februari

Info opvragen bij werkgroep
samenwerken verbindt en overleg
met CAW over intersectorale
zorgtrajecten

Marian

asap

Afspreken met Ria over vraag CLB's
problematiek overbrugging
wachttijden op volgend IROJ

Tom en Marian

IROJ
23/3/2017

Vraag ivm acties schooluitval: info
aan Jean-Marie Vansteenwinckel

Alle IROJ-leden

asap

Invullen sjabloon afstemming
typemodules: achterban stimuleren

Sectorvertegenwoordig 31/03/2017
ers IROJ

Informatiedag afstemming
typemodules

Betrokken sectoren op
afstemming TM

Interesse voor toelichting
clientoverleg en bemiddeling
doorgeven aan Willy

Sectorvertegenwoordgi IROJ
ers IROJ
23/03/2017

Concretisatie prioriteiten regioplan

Alle IROJ-leden
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Status

Opmerking

16/05/2017
namiddag

IROJ 23/03

pagina 7 van 7

