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Datum: 23/03/2017
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Aanwezig: Olivier Vanhaelen, Sandra Passchyn en Fanny Lissens (Ouderswerking Vlaams-Brabant,
Gie Lambeir (Stuurgroep CJ), Katrien Willems (CAW Oost-Brabant), Ria Sanders (VCLB
Halle), Shari Robijns (CAW Halle-Vilvoorde), Carla Cobbaut (politie Pajottenland), Sabine
Lievens (parket HV), Geert Hellinx (Provinciale afdeling K&G), Koen Vandenabeele
(Radar vzw), Kristof Desair (VK VBR), Ann Van der Speeten (Yuneco), Sanneke Wilson
(CGG Ahasverus), Bruno Claessens (OCJ/ SDJ), Sylvia Woestijn en Tia De Wannemaeker
(VGPH), Anne Degroof (CKG De Schommel), Dirk De Rijdt (Arktos), Johan Ieven
(pleegzorg VBR/ BRU), Marian Haspeslagh (ACT), Erwin Daenen en Willy Van
Nieuwenhuysen (provincie VBR) en Tom Herbots (voorzitter IROJ)
Verontschuldigd: Anne Roekens (CGG VBO), Johan Van der Auweraert (ITP/ ACT), Jan Tibo (Sporen
vzw), Eric Stijnen (CGG Ahasverus), Marina Danckaerts (kinderpsychiatrie UZ
Leuven), Francesca Raes (jeugdrechter Leuven), Remi Stegen (De Wissel), Else De
Wachter (MPI Levenslust), Greet Bonner (MPI Sint-Fransiscus), Hans Hebbrecht
(CLB GO VZT), Marleen De Vriendt (ouderswerking Vlaams-Brabant), Sylvia
Woestijn (VGPH)
Voorzitter: Tom Herbots
Verslaggever: Willy Van Nieuwenhuysen
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1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG (02/02/2017)
Goedkeuring: Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
Opvolging:
 Inventaris praktijken uitstroom uit de jeugdhulp: Marian ontving geen reacties, behalve over het
project “samenwerking verbindt”. Marian nam contact op met de werkgroep “samenwerking
verbindt”. Verder te bespreken bij agendapunt regioplanning.
 Interesse voor een toelichting over cliëntoverleg en bemiddeling: Willy ontving nog geen
reacties. Wel opgenomen als prioriteit in het regioplan. Tia meldt dat het overleg
cliëntvertegenwoordigers Willy zal uitnodigen.
 Inschakelen deskundigen in cliëntoverleg: Willy ontving geen reacties. Wel opgenomen als
prioriteit in het regioplan.
 Andere punten ter opvolging zijn achter de rug of komen terug in de agenda.

2. MEDEDELINGEN/ VARIA
 Betaling vergoedingen aan IROJ-leden voor 2016 werd uitgevoerd. De IROJ-leden ontvingen
hiervoor een staat van reis- en verblijfskosten. Er wordt gevraagd om ze te onderteken en terug
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te bezorgen aan Stavroula Mamakis, Diensten van de administrateur-generaal, Koning Albert IIlaan 35, bus 32, 1030 Brussel, stavroula.mamakis@jongerenwelzijn.be.
 Het budget van 20.000 euro voor regioplanning 2017 werd goedgekeurd.
 De zorgplannen uitbreidingsbeleid 2017 RTH VAPH werden goedgekeurd, met als startdatum 1
januari 2017.
 Stuurgroep Yuneco:
Is het nodig dat het IROJ apart vertegenwoordigd is in Yuneco ? Yunco krijgt de vraag om
sectoren in de stuurgroep op te nemen, o.a. VAPH, CAW, Huis van het Kind, CLB,
vluchtelingenwerking, BJB, … Welke andere partners zouden zinvol zijn ? Pleegzorg ?
Shari, Gie en Remi zitten vanuit hun werking al in de stuurgroep van Yuneco. Is het niet
voldoende dat Yuneco in het IROJ vertegenwoordigd is ? Nu is dat Ann VdS en Marina D.
Besluit: Yuneco blijft vertegenwoordigd in het IROJ, het IROJ als geheel is niet langer
vertegenwoordigd in Yuneco.
 Mogelijke piste fusie crisismeldpunten Vlaams-Brabant en Brussel (Gie Lambeir):
o Toelichting: zie e-mailbericht van Gie, eerder doorgemaild.
o Standpunt IROJ Brussel:
 IROJ Brussel ondersteunt de visie van meldpunt CJ om niet te gaan voor een fusie met het
meldpunt CJ Vlaams-Brabant. De verschillen tussen beide regio’s zijn hiervoor te groot: een
verschillende organisatie van het meldpunt; een verschillende uitbouw van het netwerk CJ;
een ander rechtssysteem en de meertaligheid in Brussel. IROJ Brussel is van mening dat een
fusie de verhoopte winstkansen niet met zich mee zal brengen.
 Vanuit VGC wordt verduidelijkt dat er op geen enkel moment aan de VGC een vraag gesteld
werd om actie te ondernemen in het kader van de fusie, zoals wel gesteld wordt door de
Vlaamse administratie. Vanuit het beleid van de VGC wordt contact opgenomen om deze
onduidelijkheid uit te klaren.
o Standpunt IROJ Vlaams-Brabant:
 De manier waarop en de snelheid waarmee de Vlaamse administratie en het kabinet deze
beslissing willen nemen roept verontwaardiging op. Noch de IROJ, noch de stuurgroepen
CJ, noch de meldpunten CJ zelf werden geconsulteerd.
 IROJ Vlaams-Brabant ondersteunt het standpunt van het meldpunt CJ en de stuurgroep CJ
om niet te gaan voor een fusie van de meldpunten CJ Vlaams-Brabant en Brussel, met
volgende argumenten:
 De samenwerking crisismeldpunt en Yuneco werkt en is pas recent opgestart;
 Gezien de voortdurende veranderingen in meldpunten en actoren, vragen zij een
rustpauze om tot stabiliteit te komen. Dit is al de derde herstructurering op 8 jaar tijd.
 Er is in elk team een nood aan verschillende deskundigen.
 De crisismeldpunten worden nu al overvraagd.
 De vraag van welk meldpunt blijft en welk meldpunt moet dan geofferd worden.
 Dit is een gemakkelijkheidsoplossing voor Brussel.
 Signaal Franstaligheid (Shari Robijns):
Shari heeft hierover een aantal casussen.
De taal is vaak een uitsluitingsmechanisme, bij anderstaligen en bij vluchtelingen. Er is nood aan
een afstemming tussen de Vlaamse en Franstalige diensten in Brussel en in de rand rond Brussel.
Diensten over de grens werken vaak heel anders. Hulpverleners proberen zich vaak te behelpen
in het Frans. Vaak kennen Vlaamse hulpverleners te weinig Frans om emoties en nuances goed
uit te drukken. 1/3 van de gezinnen in Halle-Vilvoorde zijn Franstalig en proberen hulp te
bekomen bij zowel Vlaamse als Franstalige diensten. Pleegzorg laat geen Franstaligen toe. De
politie meldt dat het aantal Franstaligen in de jeugdhulp toeneemt.
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De Vlaamse administraties maken soms moeilijkheden bij de betaling van Brusselse en Waalse
diensten, vooral wat residentiele opvang betreft. Franstalige diensten hebben geen toegang tot
de Vlaamse ITP.
ToDo: We plannen om op het IROJ van juni daarover een brief aan de minister te schrijven.
Kristof en Shari doen een voorzet en brengen dit op het IROJ van juni.
 De IROJ-voorzitters schreven een gezamenlijke brief aan minister Jo Vandeurzen over de
persoonsvolgende financiering (PVF) voor minderjarigen (bij uitnodiging): De IROJ-voorzitters
zijn via, Jan Bots (IROJ Antwerpen), vertegenwoordigd in de “taskforce persoonsvolgende
financiering”. Ze volgen de ontwikkelingen nauw op en bespreken die op hun voorzittersoverleg.
Ze willen een aantal bezorgdheden poneren op de taskforce en hebben daartoe een brief
opgesteld. Via mail werd gevraagd of er bezwaar is tegen dit schrijven.
In de ontwikkeling naar één Agentschap Jeugdhulp moet de persoonsvolgende financiering
bekeken worden over alle sectoren. Er is overlapping van doelgroepen tussen BJB en VAPH met
toch een verschillende financiering. Er is ook de vraag wie het beheer van deze middelen moet
opnemen (client of voorzieningen).
Standpunt IROJ VBR: het IROJ is geen voorstander om de brief te ondertekenen, wel om de
bezorgdheden aan bod te laten komen op de Taskforce PVF. Tom zal de brief niet ondertekenen.
 Terugkoppeling overleg voorzitters IROJ- administraties op 16/3:
o Ondersteuning IROJ: de gesprekken met de provinciebesturen zijn in een definitieve fase. Er is
ook een gesprek met de VGC gepland op 3 april. Stefaan Van Mulders benadrukt dat
ondersteuning IROJ voor hem prioritair is. Grosso modo wordt er gedacht aan 0.75 VTE
ondersteuning per IROJ.
o Vlaamse werkgroep advisering: het AJ neemt verantwoordelijkheid op voor de stilstand: de
genomen engagementen werden niet ingevuld het afgelopen jaar. Er is een concrete datum
gepland op 23 mei. De betrokken IROJ-voorzitters, Tom Herbots en Carla Vanherle, zijn
verhinderd op die datum en laten dit weten aan AJ.
o Stand van zaken evolutie naar één jeugdhulp: dit is een proces. Er zijn nog geen vaste
contouren bepaald waar we deze legislatuur dienen te eindigen. Er gebeuren nu al wel een
aantal stappen, zoals afstemming OOOC-OBC en akkoord overheveling school-timeoutbudgetten.
o Taskforce PVF minderjarigen: zie agendapunt brief IROJ-voorzitters over PVF hierboven.
o Aanbod regionale infomomenten vertrouwenspersoon door departement WVG: zie nota in
bijlage bij het verslag. Jole Louwagie geeft een toelichting hierover op het IROJ van 4 mei.

3. STAND VAN ZAKEN AFSTEMMING TYPEMODULES BEGELEIDING
 De betrokken administraties (CAW, K&G, CLB, AJ en VAPH) hebben de vraag om het sjabloon in
te vullen in de eerste helft van februari doorgemaild naar de betrokken voorzieningen.
 Een aantal voorzieningen van BJB en VAPH hebben het sjabloon al ingevuld.
 Afspraak is dat alle betrokken voorzieningen dit invullen tegen eind maart. De IROJ-leden
moedigen hun achterban aan om deze deadline te halen.
 We houden één globale bijeenkomst voor Vlaams-Brabant en Brussel ter verdere afstemming
van deze oefening, op dinsdag 16 mei, 13u tot 16.30u in het VAC in Leuven. We bereiden die
bijeenkomst voor op vrijdag 28 april om 14u in het VAC in Leuven.
 Vragen ? De CLB zullen niet meedoen aan deze oefening. Alleen de modules ‘brede instap’ zitten
binnen IJH. De begeleiding zijn modules binnen ‘onderwijs’. Vanaf 2018 komt er een nieuw
decreet leerlingenbegeleiding dat de link legt tussen school en welzijn. Het IROJ betreurt dat de
CLB hun aanbod buiten IJH plaatsen.
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4. PROBLEMATIEK JONGEREN DIE GEEN TOEGANG VINDEN TOT
JEUGDHULP
 Situering door Ria Sanders (CLB):
Ria meldt dat scholen jongeren opvangen met zware problematieken, waarvoor zij geen
oplossing vinden in de jeugdhulp. Zijn de scholen wel gehouden om deze jongeren op te vangen,
maar er is geen oplossing.
 Getuigenis van een zorgleerkracht: Don Bosco Groenveld te Heverlee (Beroepsschool, bijz.
onderwijs). De school probeert een zorgbeleid uit te rollen met 3 leerlingbegeleiders in de school
en doet daarbij ook vaak een beroep op dagbesteding, time-out-projecten en NAFT. Zij
ondervinden dat er hoge muren zijn tussen onderwijs en welzijn, maar ook tussen de sectoren
binnen welzijn. Een school kan een leerling niet weigeren gezien de leerplichten (verantwoording inspectie).
(zie casus van een Congolees meisje). De enige oplossing is afwachten en toezien totdat er iets
ergs gebeurd. De toegang tot forenzische psychiatrie is onmogelijk als er nog geen
veroordelingen zijn geweest. De school vraagt dat er een echte samenwerking komt tussen de
betrokken administraties (Onderwijs, welzijn en Justitie).
Bespreking: Waarom heeft het CLB niet eerder een M-document aangevraagd ? De samenwerking Onderwijs-Welzijn loopt via het CLB. Problemen worden niet opgelost: er zijn
wachtlijsten, te weinig mankracht. De hulp is veel te sectoraal georganiseerd en er is te weinig
samenwerking met andere sectoren. Niet flexibel genoeg.
Vlaams-Brabant (Arktos – Intro – Koinoor) hebben samen maar 94 trajecten terwijl de nood veel
hoger is.
Er wordt veel te weinig preventief gewerkt.
Het parket vraagt om ernstige problematieken, zoals mishandeling, toch te melden. Probleem
signaleren. Alle sectoren voelen vaak de machteloosheid. Wat werkt wel goed ?
 Opvolging: meenemen in concretisering regioplan.

5. GOEDKEURING EERSTE VERSIE REGIOPLAN 2017 EN
CONCRETISERING ACTIES
5.1 OPMERKINGEN EN AANVULLINGEN BIJ HET ONTWERP REGIOPLAN
 Zie ontwerp regioplan in bijlage bij de uitnodiging.
 We kozen ervoor om één document op te maken voor Vlaams-Brabant en Brussel, waarin
telkens wordt gespecificeerd of de betreffende doelstellingen en acties gelden voor beide IROJ,
dan wel enkel voor IROJ Brussel of voor IROJ Vlaams-Brabant.
 In het ontwerp staan een aantal doelstellingen en acties in groen aangeduid: dit zijn diegene
waar we al toe beslisten/ waar we al mee bezig zijn. De doelstellingen en acties in blauw zijn de
ideeën die op vorig IROJ werden verzameld, maar waarover nog niet werd beslist.
 Het budget van 10.000 euro voor de uitvoering van acties participatie (voor volledige periode
van de regioplanning, 3 jaar) werd al eerder goedgekeurd. Het budget van 20.000 euro voor de
regioplanning 2017 (andere thema’s dan participatie) werd ondertussen ook goedgekeurd.

5.2 CONCRETISERING ACTIES
Afspraken om te komen tot concretisering acties: trekkers/ oprichten van werkgroepen/ besteding
van de middelen…
 Evaluatie van het vroegere regioplan ? Vorming Sings of Safety: nog vormingen nodig ?
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 Rond participatie in de jeugdhulp:
o een afdeling van Cachet in Vlaams-Brabant ? Er is nog geen vraag gesteld aan het IROJ.
o de rechten van jongeren
o participatie van kinderen en jongeren
o het organiseren van een inspraak-kanaal voor kinderen en jongeren, Arktos, KV, Cachet en Jac
o project ouderswerking Vlaams-Brabant
Besluit:
- Tia neemt initiatief om een denktank op te richten over de participatie en rechten van
jongeren in de jeugdhulp. Cachet, Arktos, BJB, JAC, CLB en departement WVG zullen
deelnemen.
- Het voorstel van de ouderswerking wordt goedgekeurd. Fanny werkt dit verder uit, in eerste
instantie met de voorzieningen BJB.
 Problematiek (v)echtscheidingen: het IROJ keurt het voorstel van een denk- en uitwisselingsdag
goed. Bruno en Katrien werken dit verder uit.
 Overgang naar volwassenheid:
o CAW heeft hier al een opdracht in (middelen vanuit VG). De bedenking is of dit niet verder
intersectoraal dient uitgebouwd te worden. Het project wordt enkel sterker wanneer de
expertise gedeeld wordt en wanneer het in partnerschap wordt opgezet.
o Afspraak: IROJ Vlaams-Brabant weerhoudt deze actie. Katrien, Shari en Marian nemen
initiatief om het overleg tussen een aantal actoren te initiëren en de opdracht van CAW te
verbreden. Het overleg gebeurt in samenwerking met Brussel. Ook linken met project
Samenwerking Verbindt.

5.3 BESLUIT OVER EERSTE VERSIE REGIOPLAN
 Besluit over een eerste versie (een dynamische planning die later dit jaar nog verder kan worden
aangevuld) die we indienen op het ACO van 21 april 2017.
Zie bijlage. Marian vult waar mogelijk nog verder aan.
 De andere acties worden geagendeerd op het eerstvolgende IROJ.

6. AGENDA VOLGEND IROJ (04/05/2017)
 Aanbod departement WVG in verband met bekendmaking vertrouwenspersoon
 Verdere uitwerking acties regioplan
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Afsprakenrooster
Afspraak
Inventaris projecten uitstroom uit de
jeugdhulp
Wie is geïnteresseerd in een
toelichting loketten jeugdhulp
Verwachtingen deskundigen in
clientoverleg
staat van reis- en verblijfskosten
ondertekenen en terugsturen
Sjabloon afstemming typemodules
invullen
Signaal Franstaligheid
Herwerken regioplan
Initiatief werkgroep
jongvolwassenen
Concrete uitwerking denkdag
omgaan met complexe
echtscheidingssituaties
Initiatief denktank participatie van
jongeren
Initiatief ouderswerking verder
uitwerken
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Wie
Alle sectoren

Tegen

Alle sectoren

Permanent

Willy VN

asap

Alle
vertegenwoordigers
Alle sectoren

asap

Status

Opmerking

31 maart
2017
Shari Robijns en Kristof IROJ juni
Desair
Marian
Katrien, Shari en
Marian
Bruno Claessens en
Katrien Willems
Tia Dewannemaeker
Fanny Lissens
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