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VERSLAG IROJ Vlaams-Brabant
Datum: 22/06/2017
Locatie: Ellipsgebouw, Brussel
Refertenummers:
Aanwezig: Gie Lambeir (Stuurgroep CJ), Ria Sanders (VCLB Halle), Carla Cobbaut (politie
Pajottenland), Koen Vandenabeele (Radar vzw), Sanneke Wilson (CGG Ahasverus), Anne
Poffyn en Tia De Wannemaeker (VGPH), Else De Wachter (MPI Levenslust), Hans
Hebbrecht (CLB GO VZT), Johan Van der Auweraert (ITP/ ACT), Bruno Claessens (OCJ/
SDJ), Geert Hellinx (Provinciale afdeling K&G), Sabine Lievens (parket HV), Kristof Desair
(VK VBR), Sandra Passchyn (Ouderswerking Vlaams-Brabant), Greet Bonner (MPI SintFransiscus), Jessy Clynen (provincie VBR), Marian Haspeslagh (ACT) en Tom Herbots
(voorzitter)
Verontschuldigd: Johan Ieven (pleegzorg VBR/ BRU), Ann Van der Speeten (Yuneco), Katrien
Willems (CAW Oost-Brabant), Anne Degroof en An De Souter (CKG De Schommel),
Fanny Lissens en Marleen De Vriendt (ouderswerking Vlaams-Brabant), Anne
Roekens (CGG VBO), Remi Stegen (De Wissel), Eric Stijnen (CGG Ahasverus), Shari
Robijns (CAW Halle-Vilvoorde), Willy Van Nieuwenhuysen (provincie VBR)
Voorzitter: Tom Herbots
Verslaggever: Marian Haspeslagh (ter vervanging van Willy Van Nieuwenhuysen)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG (02/05/2017)
Goedkeuring: Het verslag wordt goedgekeurd.
Opvolging:
 Stand van zaken infomoment vertrouwenspersoon: Zoals afgesproken op het vorige IROJ
organiseert het departement WVG voor de regio’s Vlaams-Brabant en Brussel twee
infomomenten. Hulpverleners uit beide regio’s tekenen in op het infomoment van hun keuze.
De informatiemomenten zullen doorgaan op maandag 18 september om 10u in VAC Leuven
en op dinsdag 26 september om 10u in het Ellipsgebouw in Brussel. De uitnodiging met
concreet programma wordt volgende week verspreid via de nieuwsbrief en naar de IROJ-leden.
De IROJ-leden verspreiden de uitnodiging naar hun achterban. IROJ-leden die good practices of
interessante contactpersonen kennen i.v.m. het thema vertrouwenspersoon kunnen die nog
steeds doorgeven aan jole.louwagie@wvg.vlaanderen.be.
 Werkgroep continuïteit Vlaams-Brabant: op het vorige IROJ beslisten we om een adhocwerkgroep continuïteit Vlaams-Brabant op te starten, met een eerste bijeenkomst in
september/ oktober 2017. De eerste bijeenkomst van die werkgroep ligt vast op vrijdag 13
oktober, 9.30u tot 12u in het VAC in Leuven. Volgende personen zullen deelnemen aan de
werkgroep: Johan Van der Auweraert (ACT/ ITP), Bruno Claessens (OSD), Kristof Desair (VK),
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Sanneke Wilson (CGG), Marina Danckaerts (kinderpsychiatrie), Koen Vandenabeele en Jan Tibo
(BJB), Carla Cobbaut of Liesbeth Scheers (politie), Ria Sanders (CLB), Katrien Willems (CAW), Tia
Dewannemaeker (VGPH), oudersparticipatie (Fanny/ Sandra), Geert Hellinckx (K&G
regiohuizen), Erwin Daenen en Willy Vannieuwenhuysen (provincie), Tom Herbots (voorzitter
IROJ) en Marian Haspeslagh (ACT).
Bedenking: dit is een grote groep. Vraag is of we met te veel partners zijn om het werkbaar te
houden. Anderzijds zijn het allemaal relevante partners.
Afspraak om met een kerngroepje voor te bereiden. Koen, Tia, Sandra en Marian nemen dit op.
Ze komen hiervoor samen op woensdag 13 september in de voormiddag, Ellips, Brussel.
Andere items ter opvolging komen terug in de verdere agenda.

2. MEDEDELINGEN/ VARIA
 Leden IROJ:
o Olivier Vanhaelen neemt niet langer deel aan de regionale werking Vlaams-Brabant van vzw
oudersparticipatie Vlaanderen. Daarom neemt hij ook niet langer deel aan het IROJ als
vertegenwoordiger van oudersparticipatie. Olivier stelt zich opnieuw kandidaat als IROJ-lid
vanuit de vzw Huis van Hereniging (zie verder in de agenda).
o Fanny Lissens stopt in september op de vzw oudersparticipatie. Haar opvolger zal in tandem
met Marleen en Sandra deelnemen aan het IROJ.
 Vraag naar opvolging art. 75/1: zie nota van de cliëntvertegenwoordigers (eerder doorgemaild).
o Toelichting: Dit agendapunt wordt geagendeerd door de cliëntvertegenwoordigers. Vraag is
dat de IROJ-leden navragen bij de achterban hoe de toepassing van art. 75/1 verloopt. De
cliëntvertegenwoordigers vinden het belangrijk om hierover feedback te krijgen.
Informatiedeling en de manier waarop dit gebeurt, is cruciaal voor ouders en jongeren.
o Bespreking: nadat de cliëntvertegenwoordigers hun vragen situeerden, vroegen IROJ-leden
om de bevraging ruimer open te trekken omdat hulpverleners niet alleen informatie geven
n.a.v. art 75/1 van het mozaïekdecreet aan parket (via politie). Volgende vragen wil het IROJ,
naast de vragen van de CV, ook meegeven aan de sector-afgevaardigden (naar hun
achterban):
 Hoe dikwijls neem je als hulpverlener zelf contact op met de politie? Geef je hen info door
over cliënten?
 Hoe dikwijls neem je initiatief als hulpverlener om bijstand (interventie) te vragen door de
politie?
 Hoe dikwijls vroeg je cliënt zelf aan de politie om bijstand? Al dan niet via jou als
hulpverlener.
Het parket merkt op dat de basisintentie van art 75/1 is om te zorgen dat mensen terecht
komen waar ze terecht moeten komen.
o Besluit: In bijlage een document met alle vragen (van de cliëntvertegenwoordigers en IROJ
VBR). Afspraak dat iedereen deze vragen terugkoppelt naar de achterban en tegen 10 oktober
feedback levert aan Marian. Marian bezorgt dit aan Tia ter bespreking op het overleg
cliëntvertegenwoordigers. We bespreken de resultaten op het IROJ van 26 oktober.
 Terugkoppeling afstemming typemodules begeleiding op 16 mei: Op woensdag 5 juli komen de
organisatoren van de bijeenkomst samen om de verdere opvolging af te spreken. De
voorzieningen krijgen in de zomer bericht over afspraken en timing rond het finaliseren van hun
profilering in het schema.
 Terugkoppeling Vlaamse werkgroep advisering: Er zijn twee bijeenkomsten doorgegaan, op 23
mei en op 22 juni. Doelstelling is afstemming over advisering in Vlaanderen en Brussel.
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o Op korte termijn werd afgesproken dat alle rondzendbrieven waarbij een advies van het IROJ
nodig is éénvormig zullen worden voor alle sectoren. Alle sectoren van IJH zullen de
mogelijkheid krijgen om in te tekenen op uitbreidingsbeleid. De initiatiefnemers dienen hun
kandidatuur in bij de desbetreffende administratie, die op haar beurt advies vraagt aan het
IROJ. Jaarlijks is er een bijeenkomst met alle administraties en de IROJ-voorzitters, om
kenbaar te maken welke uitbreidingen er gepland zijn voor het volgende jaar. Er zullen
algemene criteria zijn op Vlaams niveau en een regio kan criteria toevoegen, vooraleer de
omzendbrief vertrekt.
o Op langere termijn is het nodig dat de agentschappen eerst op elkaar afstemmen. Er wordt
gezocht naar een gemeenschappelijke korf van criteria voor de programmatie. Na deze
afstemming komt de werkgroep opnieuw samen. Volgende bijeenkomst in oktober. Op lange
termijn krijgt elke regio een enveloppe, zelf te bepalen waaraan dit wordt besteed.
o Vraag: mogen niet-vergunde initiatiefnemers ook initiatieven indienen? Over die nuancering is
het op de werkgroep niet gegaan. Tom neemt de vraag mee naar de Vlaamse werkgroep
advisering.
 Feedback overleg IROJ-voorzitters/ prov/ VGC / admin op 1 juni:
o De vraag naar ondersteuning van de IROJ kwam opnieuw aan bod. Vanuit de provincies komt
slechts ongeveer de helft van het verwachte personeel over naar Jongerenwelzijn. Er wordt
uitgegaan van een ondersteuning door 0.75 VTE per IROJ, Vlaams-Brabant en Brussel wordt
samengenomen. Er zijn onderhandelingen met de VGC lopende voor extra ondersteuning van
IROJ Brussel.
o Het signaal over de wachtlijsten is nogmaals gebracht. Er is gereageerd dat men zich daar erg
van bewust is. In de persconferentie van minister Vandeurzen gisteren is hierop ingegaan. Er
wordt 25 miljoen euro vrijgemaakt.
 Feedback overleg BIKA/ PPO-voorzitters op 16 juni: de voorzitters van de PPO’s in VlaamsBrabant en het BIKA in Brussel komen jaarlijks samen. Zie verslag van deze bijeenkomst in
bijlage. De PPO-voorzitters en de voorzitter van het BIKA gaven een stand van zaken over hun
werking. De plaats van de PPO’s in het IROJ kwam aan bod. De boodschap was duidelijk: de
samenhang tussen de IROJ en de PPO’s is zoek. Hoe realiseren we meer aansluiting tussen
beide? Idealiter is er iemand die vanuit het beleid/ IROJ deelneemt aan elk PPO en aan het BIKA
om de verbinding te maken, maar dit lijkt op dit moment niet realistisch. Een mogelijk voorstel
was om enkele keren per jaar de voorzitters van PPO’s uit te nodigen op de IROJ. Tom en
Mathieu worden ook uitgenodigd op het jaarlijks overleg PPO-voorzitters/ BIKA. Tom en Marian
volgen dit verder op en agenderen dit in samenspraak met de PPO-voorzitters verder op een
IROJ in het najaar.
Een aantal PPO-voorzitters signaleren dat belangrijke partners het afgelopen werkjaar ontbraken
en vragen naar hernieuwde deelname:
o K&G regiohuizen: K&G regiohuizen nemen niet langer deel in PPO Diest-Aarschot, PPO Halle en het
BIKA in Brussel. Vraag aan Geert Hellinckx of dit kan herbekeken worden.

o SDJ ontbreekt op PPO Diest-Aarschot en PPO Leuven, OCJ ontbreekt op PPO Halle en PPO
Diest-Aarschot. Vraag aan Bruno Claessens om hernieuwde deelname te bekijken.
o VK ontbreekt op PPO Tienen. Vraag aan Kristof Desair om dit te bekijken.
 Deelname Inge Debel aan IROJ 14 september: Inge Debel (governance jeugdhulp bij Agentschap
Jongerenwelzijn) zal in het najaar aan elk IROJ een keer deelnemen, kwestie van voeling te
behouden met de regio’s. Indien er specifieke vragen zijn aan haar, dan kunnen die worden
geagendeerd. We bekijken dit straks bij opmaak agenda volgend IROJ.
 Steunpunt Jeugdhulp organiseert een info- en uitwisselingsvoormiddag over beroepsgeheim
voor jeugdhulpverleners, op 9 november 2017 in de Factorij in Schaarbeek. Hulpverleners
worden uitgenodigd om naar informatie-uitwisseling te kijken vanuit verschillende invalshoeken.
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We zetten de bril op van het juridische kader van beroepsgeheim en aansprakelijkheid: mag
ik/moet ik. De nadruk komt echter te liggen op ethisch verantwoord hulpverlenen: wil ik
informatie delen en zo ja hoe doe ik dit dan? Deze dag is gericht op praktijkwerkers vanuit de
verschillende sectoren IJH. Deelname is gratis, inschrijven verplicht. Meer informatie en
inschrijving op www.kennispleinkalender.be/beroepsgeheimjeugdhulpverleners.
 Herverdeling en uitbreiding aanbod GES+: zie nota over herverdeling en uitbreiding van het
aanbod GES + (eerder doorgemaild).
o Aan de IROJ wordt gevraagd om advies in te winnen in de regio’s en om dat advies aan te
leveren. Timing voor de advisering is 15 oktober, met opstart op 1 januari 2018. Er is een
mogelijkheid om op te starten op 1 september 2017, maar dan moet het advies voor 15 juli
worden bezorgd.
o 15 juli is niet haalbaar om als IROJ advies aan te leveren. 15 oktober is ook niet ideaal, gezien
we een IROJ hebben op 14 september (ruim voor de deadline) en een IROJ op 26 oktober (na
de deadline). Dit hele proces voorbereiden tegen het IROJ van 14 september lijkt moeilijk
haalbaar. Vandaar het voorstel om op 14 september een tussentijdse bespreking te voeren en
mandaat te geven aan de werkgroep advisering VBR/ BRU om het advies af te werken en in te
dienen.
o Het advies heeft twee luiken:
 bij welke voorzieningen moeten de GES + plaatsen terechtkomen in het nieuwe
erkenningskader;
 een zicht op de nood aan uit te breiden capaciteit.
o De manier waarop het IROJ dit organiseert, wordt overgelaten aan het IROJ zelf. De teams
jeugdhulpregie binnen de afdeling continuïteit en toegang (ACT) in de regio zullen hiertoe een
input leveren.
o Besluit over gezamenlijke aanpak voor IROJ VBR en IROJ BRU:
 Jeugdhulpregie maakt eind juni intern een analyse van wat de noden zijn aan GES +.
 Jeugdhulpregie gaat begin juli in gesprek met de voorzieningen die GES + aanbieden. In
Vlaams-Brabant/ Brussel gaat dit over Sint-Franciscus (Halle-Vilvoorde) en Terbank
(Leuven).
 Bespreking op overlegplatform VAPH en op overlegplatform BJB in juni/ juli of er andere
kandidaten zijn.
 Geïnteresseerde voorzieningen maken zich tegen eind juli kenbaar aan het IROJ, via e-mail
aan Tom en aan Marian.
 Jeugdhulpregie organiseert in augustus een overleg met de twee GES+ voorzieningen en
met mogelijke andere voorzieningen die interesse hebben om GES+ aan te bieden of
hierover mee na te denken, met Yuneco en met de verwijzers. Ook het intersectoraal
zorgnetwerk wordt betrokken. Johan Van der Auweraert nodigt ook de leden van het GES+netwerk uit, in functie van deze advisering.
 Bespreking op werkgroep advisering VBR/ BRU op 31 augustus in de namiddag.
 Bespreking stand van zaken op het IROJ van 12 september (BRU)/ 14 september (VBR).
IROJ VBR wenst op dat moment te bekijken of er al een advies kan worden verleend, dan
wel eventueel mandaat wordt verleend aan de werkgroep advisering VBR/ BRU om de
advisering op te nemen voor beide IROJ.
 Werkgroep advisering VBR/ BRU op 12 oktober in de namiddag. Mogelijk krijgt de
werkgroep advisering mandaat van de IROJ om het advies voor beide IROJ in te dienen
tegen 15 oktober. Dit wordt beslist op het IROJ in september.
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3. CASUSCOÖRDINATIE INTRAFAMILIAAL GEWELD/ KETENAANPAK
Toelichting door Jessy Clynen, provincie Vlaams-Brabant: zie ook omzendbrief in bijlage bij de
uitnodiging. Via de volgende link https://we.tl/4eyE008bdq kan je de Power Point die op het IROJ
werd voorgesteld downloaden. De Power Point staat ook op de sharepointsite van het IROJ.

4. VRAAG HUIS VAN HERENIGING NAAR DEELNAME AAN HET IROJ
 Toelichting: zie vraag Huis van Hereniging in bijlage bij de uitnodiging. Huis van Hereniging
vraagt naar deelname aan de IROJ in alle regio’s. Voor IROJ Vlaams-Brabant stelt Olivier
Vanhaelen zich kandidaat als effectief lid en Thierry Logist als plaatsvervanger.
 Bespreking:
o De vereniging doet aan belangenbehartiging in een specifiek thema, nl. ouderverstoting,
eerder dan een ruime vertegenwoordiging van ouders.
o Het voorstel is om een plaats te geven aan het Huis van Hereniging bij specifieke
themagroepen en hen uit te nodigen als expert op het IROJ wanneer relevant.
o IROJ-leden kiezen niet voor een vaste deelname van het Huis van Hereniging aan het IROJ.
o De IROJ-voorzitters bespraken dit onderling en delen deze mening.
 Besluit IROJ: het IROJ beslist om niet in te gaan op de vraag naar vertegenwoordiging van het
Huis van Hereniging in IROJ Vlaams-Brabant. Tom zal het besluit van het IROJ overmaken.

5. WEEKENDCAPACITEIT VERBLIJF IN DE REGIO
 Toelichting door Johan Van der Auweraert: zie ook nota en overzichten cijfergegevens in bijlage
bij de uitnodiging.
 Bespreking:
o Is er nuancering in de leeftijd? Niet in de bevraging, dit kan één van de bevindingen zijn.
o Er waren opmerkingen op het overlegplatform BJB dat gegevens op het schema niet kloppen.
o Vanuit VAPH zal wellicht iemand aanwezig zijn op de ad hoc werkgroep, met expertise over
deze problematiek in het verleden. Tia bevraagt dit.
 Besluit en concrete afspraken:
o De IROJ-vertegenwoordigers koppelen de vragen terug naar hun platform, met vraag wie aan
een adhoc-werkgroep wil deelnemen (2de helft september).
o Johan verspreidt de vragen naar de platforms BJB en VAPH.
o Alle reacties worden bezorgd aan Johan VDA.
o Bespreking van de resultaten op het IROJ van 26 oktober.

6. CONTINUÏTEIT BIJ UITSTROOM JONGVOLWASSENEN
 Toelichting project jongvolwassenen door de CAW’s: gezien de CAW’s verontschuldigd zijn,
wordt dit verdaagd naar de volgende bijeenkomst. De CAW’s zullen werken met ronde tafels,
zowel in Halle-Vilvoorde als in Leuven. Er zijn al een aantal trajecten aan het lopen. Het IROJ
vraagt aan Shari en Katrien om de geplande toelichting schriftelijk te bezorgen.
 Bespreking: voorstel is om zowel in Vlaams-Brabant als in Brussel een werkgroep
jongvolwassenen op te starten. In eerste instantie twee aparte werkgroepen, gezien de
doelstellingen niet volledig gelijk lopen en omwille van de vooruitgang.
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 Besluit en concrete afspraken: het IROJ richt een werkgroep jongvolwassenen op, die als
stuurgroep zal fungeren voor het project van de CAW’s en die ook zal bekijken welke acties het
IROJ wil ondernemen in het kader van het actieplan jongvolwassenen dat in de maak is. Katrien,
Shari en Marian zullen de werkgroep trekken. Datum eerste bijeenkomst is nader te bepalen.
Een mogelijk voorstel is dinsdag 5 september voor- of namiddag of donderdag 7 september
namiddag, op het VAC in Leuven. Te bekijken of dit lukt voor de meeste deelnemers.
Deelnemers: Bruno Claessens, mobiel team Yuneco care (Sanneke Wilson bevraagt), iemand van
overlegplatform BJB (Koen Vandenabeele bevraagt), Else Dewachter en Tia Dewannemaeker.
IROJ-leden die willen deelnemen aan de werkgroep of die mensen van hun sector willen
afvaardigen, laten dit weten aan Marian ten laatste tegen 24 juli.

7. BRIEF I. V.M. FRANSTALIGHEID IN DE RAND
 Toelichting door Kristof Desair/ Bruno Claessens: zie voorstel van brief, eerder doorgemaild.
Twee IROJ geleden werd er een signaal gegeven rond confrontatie met veel Franstalige en
anderstalige gezinnen in de Rand. Afspraak was dat Bruno, Shari en Kristof een voorzet zouden
doen van een signaalbrief.
 Bespreking:
o CLB’s herkennen de problematiek, maar dan vooral naar ouders toe. De leerlingen spreken
wel Nederlands in de meerderheid van de situaties. CLB’s worden toegevoegd in de brief.
o HCA’s (diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling) worden toegevoegd.
o In NRTJ wordt Franstaligheid of anderstaligheid vaak als exclusiecriterium gehanteerd.
o Er is ook een signaal aan voorzieningen en sectoren. Vlaamse diensten kunnen niet blijven
weigeren om te werken met Franstalige jongeren.
o Er zijn ook Franstalige diensten die wel Nederlandstalige jongeren opvangen.
o Het aspect Brussel is ook verweven in de brief. Er wordt gevraagd aan IROJ Brussel om de brief
ook te ondertekenen.
o Er zijn een aantal nieuwe elementen die de toegang tot voorzieningen bemoeilijken.
o Het is heel zinvol om een dergelijk signaal te geven. De brief is (te) diplomatisch opgesteld.
 Concrete afspraken:
o De brief wordt gericht aan het ACO en aan de kabinetten en ministers van welzijn en
onderwijs. Tom ondertekent, mogelijk samen met Mathieu.
o Marian zet op hoofding, vult de geadresseerden aan en bezorgt ze aan de initiatiefnemers en
aan Tom.
o Na aanvulling gaat de brief naar IROJ Brussel ter goedkeuring.

8. BESTEDING MIDDELEN REGIOPLAN IROJ
 Er is een budget van 10000 euro voor het IROJ. Er is nog 8500 euro over. Vraag is wat we
daarmee gaan doen. We moeten nadenken wat we met deze middelen gaan doen.
 Evaluatie opleiding van SOS was gunstig. Verderzetting van deze opleiding wordt gesuggereerd
als mogelijkheid.
 Oproep om tegen het volgende IROJ concrete voorstellen te doen die passen in ons regioplan,
om de middelen van het IROJ te besteden.
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9. AGENDA VOLGEND IROJ (14 SEPTEMBER)
o
o
o
o
o
o

Advisering over herverdeling en uitbreiding aanbod GES+
Vragen/ items ter bespreking n.a.v. aanwezigheid Inge Debel
Jongvolwassenen: Vlaams actieplan jongvolwassenen/ project CAW
Toelichting vaststellingen i.v.m. wachtlijsten/ priors/ fase 3 door jeugdhulpregie
Terugkoppeling afstemming typemodules begeleiding
Besteding budget IROJ

Afsprakenrooster

Afspraak

Wie

Tegen

Status

Opm

Brief Franstaligheid aanvullen en aan Marian
initiatiefnemers

23 juni

Bruno
werkt af

Vragen opvolging art. 75/1
bespreken met achterban en
feedback aan Marian

IROJ-leden

10 oktober

Marian
bezorgt
aan Tia

Opvolging resultaten bevraging art
75/1 voor bespreking op IROJ op
overleg cliëntvertegenwoordigers

Tia

IROJ 26
oktober

Deelname aan werkgroep
jongvolwassenen kenbaar maken
aan Marian

IROJ-leden

24 juli

Bespreking samenhang IROJ en
PPO’s

Tom en Marian

Najaar 2017

Analyse noden GES+

Johan

Juni 2017

Gesprek met voorzieningen GES+

Johan

Begin juli ‘17

Informatie GES+ doorgeven aan de
achterban

IROJ-leden

Juni 2017

Kenbaar maken interesse voor GES+ Geïnteresseerde
aan IROJ (Tom en Marian)
voorzieningen

Eind juli ‘17

Eerstvolgende werkgroep advisering

Betrokken IROJ-leden

31/8

Daarop volgende werkgroep
advisering

Betrokken IROJ-leden

12/10

Afspraken weekendcapaciteit verblijf
in de regio: zie agendapunt 5

Johan, IROJ-leden

IROJ 24/10

Antwoord op vraag Huis van
Hereniging

Tom

asap

Schriftelijke toelichting project
jongvolwassenen aan IROJ

Katrien en Shari

asap

Concrete voorstellen voor besteding
budget IROJ

IROJ-leden

IROJ 12/9
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