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VERSLAG IROJ Vlaams-Brabant
Datum: 14/09/2017
Locatie: Ellipsgebouw, Brussel
Refertenummers:
Aanwezig: Gie Lambeir (Stuurgroep CJ), Ria Sanders (VCLB Halle), Koen Vandenabeele (Radar vzw),
Eric Stijnen (CGG Ahasverus), Else De Wachter (MPI Levenslust), Bruno Claessens (OCJ/
SDJ), Geert Hellinx (Provinciale afdeling K&G), Kristof Desair (VK VBR), Fanny Lissens,
Nathalie Luyckx en Sandra Passchyn (Ouderswerking Vlaams-Brabant), Ann Van der
Speeten (Yuneco), Anne Roekens (CGG VBO), Remi Stegen (De Wissel), Fran Segaert
(Huize St-Vincentius), Godelieve Winkelmans (CAW Oost-Brabant), Shari Robijns (CAW
Halle-Vilvoorde), Elke Weerts (CKG De Schommel), Erwin Daenen (departement WVG),
Willy Van Nieuwenhuysen (provincie Vlaams-Brabant), Marian Haspeslagh (ACT) en Tom
Herbots (voorzitter)
Verontschuldigd: Katrien Willems (CAW Oost-Brabant), Johan Van der Auweraert (ITP/ ACT), Anne
Degroof en An De Souter (CKG De Schommel), Francesca Raes en Sabine Lievens
(jeugdmagistratuur), Carla Cobbaut (politie Pajottenland), Sylvia Woestijn en Tia
De Wannemaeker (VGPH), Hans Hebbrecht (CLB GO VZT), Greet Bonner (MPI SintFransiscus)
Voorzitter: Tom Herbots
Verslaggever: Willy Van Nieuwenhuysen
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG (20/06/2017)
Goedkeuring: Het verslag wordt goedgekeurd.
Opvolging:


Stand van zaken infomomenten vertrouwenspersoon: de infomomenten gaan door
op maandag 18 september om 10 u. in VAC Leuven en op dinsdag 26 september om
10 u. in het Ellipsgebouw in Brussel. De IROJ-leden kregen de uitnodiging begin juli,
met vraag om te verspreiden naar de achterban. Dit werd begin september nogmaals
herhaald. Aantal inschrijvingen: 53 voor Leuven en 25 voor Brussel. Jole ontving van
niemand good practices of contactpersonen. Oproep om de achterban nogmaals aan te
sporen om aanwezig te zijn.



Werkgroep continuïteit VBR: de eerste bijeenkomst gaat door op vrijdag 13 oktober,
9.30 u. tot 12 u. in het VAC in Leuven. Gisteren kwamen enkele mensen samen om
voor te bereiden. Volgende personen zullen deelnemen aan de werkgroep: Johan Van
der Auweraert (ACT/ ITP), Bruno Claessens (OSD), Kristof Desair (VK), Sanneke
Wilson (CGG), Marina Danckaerts (kinderpsychiatrie), Koen Vandenabeele, Jan Tibo
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en Remi Stegen (BJB), Gie Lambeir (netwerk CJ), Deborah Van Cutsem en Elke
Crauwels (politie), Ria Sanders (CLB), Katrien Willems (CAW), Tia Dewannemaeker
(VGPH), Geert Hellinckx (K&G regiohuizen), Nathalie Luyckx/ Fanny Lissens en
Sandra Passchyn (oudersparticipatie), Else De Wachter (VAPH), Erwin Daenen en
Willy Van Nieuwenhuysen (provincie), Tom Herbots (voorzitter IROJ) en Marian
Haspeslagh (ACT).
Het platform BJB Vl-Br. en Brussel heeft al een eerste sectorale oefening gemaakt met
een brainstorming rond “Wat zou je aan de minister vragen ivm de jeugdhulp ?”
Er wordt voorgesteld dat elke sector dit zo concreet mogelijk voorbereidt en mogelijke
acties formuleert voor de eigen sector. De voorstellen worden dan intersectoraal
bekeken, samen met de plannen van de ACT. We polsen af voor engagementen en
gedragenheid. Koen Vandenabeele zal de werkgroepvergadering voorzitten.
De bijeenkomst daarna wordt gepland op 5 december e.k. in de namiddag.
Noot achteraf: Na de bijeenkomst versterking RTJ op 19/9 werd beslist om de opstart
van de werkgroep continuïteit uit te stellen. Dit omwille van twee redenen: enerzijds de
te grote belasting voor de deelnemende partners, anderzijds de vraag of de
doelstellingen niet te sterk overlappen. We bespreken dit verder op het IROJ van 26
oktober.


Vraag naar opvolging art. 75/1: ter herinnering: vraag om na te gaan bij de
achterban hoe de toepassing van art. 75/1 verloopt en hierover feedback geven aan
Marian tegen 10 oktober. Ter bespreking op het IROJ van 26 oktober.



Bevraging weekendcapaciteit verblijf in de regio: ter herinnering: afspraak om op de
vragen te reageren tegen 10 oktober. Bespreking van de resultaten op het IROJ van 26
oktober.



Reactie op brief anderstaligheid en verdere opvolging: de brief werd besproken op
het ACO van 8 september. Het kabinet nodigt het IROJ uit voor een gesprek. Kristof
Desair en Tom Herbots gaan hier naartoe.

Andere items ter opvolging komen terug in de verdere agenda.

2. MEDEDELINGEN/ VARIA


Mandaat IROJ-voorzitter geagendeerd op het IROJ van 26/10/2017. Tom Herbots
doet een oproep naar kandidaten. Kandidaturen mogen doorgegeven worden via
Marian Haspeslagh ten laatste tegen 25 oktober.

 De denkdag complexe echtscheidingsproblematieken gaat door op vrijdag 2 februari
2018 in het VAC in Leuven.
 Stand van zaken afstemming typemodules begeleiding: op 5 juli ll. kwamen de
organisatoren van het afstemmingsoverleg van 16 mei samen om de verdere opvolging
af te spreken. De voorzieningen kregen begin augustus bericht over verdere afspraken
en timing rond het finaliseren van hun profilering in het schema. Aan de voorzieningen
wordt gevraagd om tegen 30 september hun profilering in het sjabloon aan te passen
indien nodig. Er zal ook een sectorale dialoog doorgaan tussen de administraties en de
voorzieningen van respectievelijk Jongerenwelzijn, VAPH en CAW. We bespreken de
conclusies hiervan op de IROJ van 26 oktober e.k. en maken daarna een afsluitende
nota op, die we bezorgen aan de administraties. Tim Stroobants wordt uitgenodigd op
het IROJ van 26 oktober.


Goedkeuring data IROJ Vlaams-Brabant 2018: de voorgestelde data worden
goedgekeurd. Zie definitieve data in bijlage 1.
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3. ADVISERING OVER HERVERDELING EN UITBREIDING GES+
3.1. Toelichting: zie aanvraag GES+, nota over noden in de regio’s VBR/ BRU en voorstel
advies door de werkgroep advisering, eerder doorgemaild.
De oproep gaat over een herschikking of uitbreiding bij voorzieningen die nu al een
aanbod hebben, ofwel over een upgrading van GES naar GES+ of eventueel naar
nieuwe plaatsen GES+.
Tijdens de zomervakantie heeft Johan Van der Auweraert een analyse gemaakt van
de noden aan GES+ in de regio. Er waren reeds verschillende overlegmomenten met
geïnteresseerde partners. De analyse geeft aan dat er een nood is van c.a. 50
jongeren die voor een GES+ plaats in aanmerking komen. Brussel heeft geen enkele
GES+ plaats. De meeste plaatsen gaan naar jongens, maar er is zeker ook nood voor
meisjes. Het huidige aanbod richt zich naar jongeren met een licht en matig mentale
handicap. Er is nood aan GES+ voor normaal en zwakbegaafde jongeren, voor
ernstige- en diepmentale handicap. Er is zeker ook nood aan een goede omkadering.
De grootste groep jongeren zijn adolescenten van bijna 18 jaar waardoor een
langdurige oplossing zich opdringt.
Op 31 augustus maakte de werkgroep advisering Vlaams-Brabant/ Brussel een
voorstel van advies op.
3.2. Bespreking: De regio’s Vlaams-Brabant en Brussel dienen onderstaande gezamenlijke aanvraag voor uitbouw en uitbreiding GES+ in. De betreffende voorzieningen
zullen individueel hun aanvraagformulier indienen, telkens gekaderd in dit geheel.
 MPC Sint-Franciscus wenst de erkenning voor 6 GES+plaatsen te behouden,
binnen dezelfde doelgroep, namelijk jongeren met GES+ in combinatie met licht of
matig mentale handicap en op dezelfde locatie, namelijk Roosdaal.
 MFC Terbank wenst de erkenning voor 6 GES+plaatsen te behouden, binnen
dezelfde doelgroep, namelijk jongeren met GES+ in combinatie met licht of matig
mentale handicap en op dezelfde locatie, namelijk Leuven.
 MFC Levenslust vraagt een upgrading van zes plaatsen naar GES+ voor de
doelgroep jongeren met GES+ in combinatie met een normale of zwakke
begaafdheid, op de campus van MFC Levenslust in Lennik.
 MPC Sint-Franciscus vraagt een upgrading van zes plaatsen naar GES+ voor de
doelgroep jongeren met GES+ in combinatie met een ernstig mentale of diep
mentale handicap op de locatie Roosdaal.
 Stichting M.M. Delacroix vraagt een upgrading van zes plaatsen naar GES+ voor
de doelgroep jongeren met GES+ in combinatie met een ernstige mentale
handicap op de locatie in Hakendover.
 De VAPH-voorzieningen maken de intentie kenbaar om wanneer hier middelen
voor beschikbaar zijn een nieuwe GES+-unit op te richten voor jongeren, in eerste
instantie jongens, met GES+ in combinatie met een normale of zwakke
begaafdheid. Hier situeert zich de grootste nood in de regio’s Vlaams-Brabant en
Brussel.
Dit betreft een besloten unit, in eerste instantie voor jongens maar zonder meisjes
uit te sluiten, met een flexibele structuur, in een soort studiosysteem. Zeer veel
aandacht zal worden besteed aan contextbegeleiding en er zal een nauwe
samenwerking zijn met BJB, psychiatrie en Yuneco. De visie van de zorgnetwerken vormt de basis voor dit plan. Qua locatie is er idealiter een spreiding
over het hele gebied, met een werking in Leuven, in Halle-Vilvoorde en in Brussel.
 Remi vult aan dat er een maatschappelijke discussie moet komen over de manier
waarop ze jongeren met moeilijk gedrag opsluiten. De term ‘besloten’ is zeer
onduidelijk. Het gaat om de mogelijkheid van de vrijheid van jongeren te
begrenzen en niet over opsluiting. Jongeren opsluiten doet vaak meer kwaad dan
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goed. Bovendien zijn er alternatieven, zeker voor normaal- en zwakbegaafde
jongeren. We vragen dat de leden van het IROJ deze bedenking meenemen naar
hun achterban.
 Er wordt de vraag gesteld wat er ondertussen gebeurt met de jongeren die
momenteel niet geholpen worden door een Ges+ ? Dit wordt meegenomen naar
het Ges+-overleg.
3.3. Besluit: advies van het IROJ:
Het volgende advies wordt meegegeven aan de betreffende VAPH-voorzieningen:
 IROJ Vlaams-Brabant en IROJ Brussel geven positief advies over het voorstel van de
VAPH-voorzieningen voor uitbouw en uitbreiding GES+ in Vlaams-Brabant en Brussel.
 Beide IROJ wensen uitdrukkelijk hun appreciatie mee te geven voor dit breed gedragen
initiatief. Ze waarderen het proces dat is gelopen om tot dit resultaat te komen en de
intersectorale gedragenheid van het resultaat.
 Beide IROJ appreciëren ook de heldere analyse die werd opgemaakt door ACT
Vlaams-Brabant/ Brussel. De IROJ waren hierdoor goed geïnformeerd om de
advisering te kunnen doen.
 Het aanbod blijft, zelfs met de gevraagde uitbreiding, onvoldoende qua capaciteit. We
verwijzen hiervoor naar de gemaakte analyse en vragen naar verdere uitbreiding van
het aanbod GES+.
 Uit de analyse blijkt dat de grootste nood zich situeert bij jongens met normale tot
zwakke begaafdheid.
 De intentie tot oprichting van een nieuw aanbod GES+ voor jongeren (in eerste
instantie jongens) met normale tot zwakke begaafdheid wordt volledig ondersteund.
 De IROJ menen dat het voorstel tegemoet komt aan het criterium van spreiding over de
verschillende doelgroepen en diversiteit qua leeftijd, geslacht en aard van de
problematiek: voor jongeren met normale begaafdheid, met licht verstandelijke
beperking, met ernstig/ matig verstandelijke beperking en met diep mentale beperking
is er een aanbod.
 De IROJ waarderen de intentie van de initiatiefnemers om minstens de helft van de
nieuwe externe instroom open te stellen voor jongeren die uitstromen uit
gemeenschapsinstellingen. De IROJ zijn van mening dat dit criterium relevant is voor
normaal tot zwak begaafde jongeren. Voor jongeren met een matig tot diep mentale
handicap is het percentage van 50% uitstroom onrealistisch. Er moet wel een
voorrangsregeling worden uitgewerkt voor uitstroom vanuit de
gemeenschapsinstellingen.
Marian bezorgt hen dit advies. Zie ook definitieve nota in bijlage 2.

4. JONGVOLWASSENEN
4.1. Toelichting Vlaams actieplan jongvolwassenen (eerder doorgemaild)
Het waarborgen van hulpcontinuïteit is één van de centrale pijlers in de 2.0.-aanpak
voor integrale jeugdhulp in Vlaanderen. Continuïteit in de zorg, en in het bijzonder bij
de overgang naar volwassenheid, moet gegarandeerd worden.
Om de continuïteit van de zorg aan jongvolwassenen te worden, worden gerichte
acties opgezet:
 Een groeiplan rond de leeftijd van 16 jaar voor langdurige trajecten
 Een rondetafel waar een ondersteuningsplan opgemaakt wordt
 Bestaande initiatieven, zoals LUS vzw, inbedden
 Verantwoorde afsluiting en nazorg
 Voortgezette hulpverlening of de brug naar volwassenenhulpverlening
 Missing links tussen de residentiële zorg en zelfstandig wonen
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Focusgroepen om de goede praktijken te expliciteren
Infomomenten opzetten met vzw cachet
een positieve beeldvorming nastreven
Afstemmen met andere trajecten.

4.2. Toelichting project jongvolwassenen CAW door Shari Robijns.
Zie nota CAW, eerder doorgemaild. Het project zal wellicht met een jaar verlengd worden.
Het CAW-project ‘Instellingsverlaters’ gaat over een naadloze overgang van minderjarigen naar volwassenleeftijd en kadert in het plan ‘daklozenzorg’. Het gaat om
jongeren die reeds in de hulpverlening zitten en jongeren uit de crisishulp. De opzet is
om te komen tot beleidsaanbevelingen, een voorstel van samenwerkingsovereenkomst, het in kaart brengen van de huidige hiaten binnen de intersectorale
jeugdhulpverlening (vanuit de praktijkervaring) en het oplijsting van good practices in
het verbindend werken.
Het CAW vraagt om binnen het IROJ een werkgroep jongvolwassenen op te zetten om
de beleidsaanbevelingen die voorkomen uit dit project te toetsen en een oplijsting te
maken van de hiaten in de jeugdhulp die we gezamenlijk zien.
4.3. Werkgroep jongvolwassenen Vlaams-Brabant
Een eerste bijeenkomst van de werkgroep is gepland op maandag 25 september van
13u tot 15u in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel.
Katrien Willems (CAW Oost-Brabant), Shari Robijns (CAW Halle-Vilvoorde), Sanneke
Wilson/ Eric Stijnen (CGG Ahasverus), Remi Stegen (De Wissel), Else De Wachter
(MPC Levenslust), Bruno Claessens (OSD), Tia Dewannemaeker (VGPH), Sven
Dewit (Radar), Elke Schillebeeckx en Gie Lambeir (Sporen), Loes Vanden Berghe
(pleegzorg), Nathalie Luyckx/ Fanny Lissens en Sandra Passchyn
(Oudersparticipatie), Tom Herbots (voorzitter IROJ) en Marian Haspeslagh (ACT)
nemen deel.

5. BESTEDING MIDDELEN REGIOPLAN IROJ
5.1. Concrete voorstellen
Het IROJ kan de middelen voor uitvoering van het regioplan besteden tot eind 2017.
Voor de volgende jaren wordt wellicht telkens een nieuw budget toegekend. Concrete
voorstellen dienen gekaderd binnen het regioplan.





Overheadkosten, max. 5 % van de subsidie
Denkdag echtscheiding op 02/02/2018, desnoods via voorafbetalingen
Denkdag crisisnetwerk op 12/12/2017, catering ca 1000 €. Er moet nog een
goedkeuring gevraagd worden van het ACO. Marian dient de vraag in.
Vormingsmomenten VK, tussen september 2017 en juni 2018.
Mogelijks ook bekendmaking rond ketenaanpak intrafamiliaal geweld.

5.2. Bespreking en besluit over besteding van de middelen
 Eerder goedgekeurd: 1500 euro wordt vrijgehouden voor de denkdag complexe
echtscheidingssituaties. Bruno Claessens spreekt af met Tom Herbots (penhouder
van de middelen) voor de tijdige facturatie.
 Vandaag goedgekeurd: 1000 euro wordt vrijgehouden voor de denkdag
crisisnetwerk. Marian vraagt goedkeuring aan ACO, Gie Lambeir spreekt daarna af
met Tom Herbots voor de tijdige facturatie.
 Er blijft een budget van 17500 euro over, te besteden in 2017 (inclusief
overheadkosten). Vandaag wordt hier geen besluit over genomen.
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 Laatste oproep aan initiatiefnemers uit het IROJ om voorstellen uit te schrijven,
kaderend in het regioplan en samen met een concreet voorstel van begroting door
te sturen aan Marian, zo snel mogelijk en ten laatste tegen 25 oktober. Deze
worden dan geagendeerd ter beslissing op het volgende IROJ (26/10/2017). Zie
regioplan in bijlage 3.

6. TEMPLATE GGZ VOOR VROEGDETECTIE EN VROEGINTERVENTIE
6.1. Toelichting door Ann Van der Speeten
Zie rondzendbrief, eerder bezorgd.
Deze template richt zich enkel naar de Vlaamse netwerken GGZ, dus niet naar BRUStars. Er komt in het najaar een specifieke template voor het Brussels netwerk. Het is
het resultaat van een interministeriële conferentie en wil inzetten op een tijdige
detectie en hulpverlening van psychische problematieken bij jongvolwassenen.
Anderzijds verwijst de oproep “versterking RTJ” eveneens naar een eerstelijns
psychologische functie.
De netwerken GGZ dienen de template in tegen 15 november. Ook hier wordt een
advies van het IROJ gevraagd.
5.2. Bespreking
Deze oproep en de oproep voor versterking rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp die
we hierna bespreken, verwijzen naar elkaar met de vraag naar afstemming. De CGG’s
zijn partner in beide en zijn dus het beste geplaatst om die afstemming te realiseren.
5.3. Concrete afspraken over advisering door het IROJ
Advisering over de template gebeurt op de werkgroep advisering VBR/ BRU op
donderdag 9 november van 9.30 u. tot 12.30 u. in het Herman Teirlinckgebouw in
Brussel. Dit is een open werkgroep advisering, waarop alle leden van beide IROJ die
dit wensen kunnen aansluiten. Yuneco bezorgt de template, met een analyse van de
noden en de huidige situatie, aan de IROJ-voorzitter en aan Marian tegen 5
november.

7. VERSTERKING RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE JEUGDHULP
2.1. Toelichting door Marian Haspeslagh
Zie rondzendbrief, eerder doorgemaild.
De uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, is de eerste werf die genoemd
wordt in de rondzendbrief. Het gaat om een budget van 15 miljoen euro (voor Vlaanderen,
gespreid over 2017 en 2018).De oproep beoogt:
- versterking van de RTJ (probleemgebonden hulp)
- regionale samenwerking opzetten.
Er wordt een algemeen infomoment georganiseerd op maandag 25/09 waarop de minister
uitleg zal geven over de 4 werven in de omzendbrief.
2.2. Vragen en bespreking
 Ter bespreking: de oproep stelt dat er drie samenwerkingsverbanden kunnen worden
gevormd in Vlaams-Brabant en Brussel. Het is niet de bedoeling om gebiedsdekkend te
werken. De werkgroep advisering stelt voor om vanuit de IROJ te adviseren dat er één
samenwerkingsverband wordt opgericht in Brussel en twee samenwerkingsverbanden
in Vlaams-Brabant.
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De kernpartner krijgt een subsidie van 30.000 €, gedurende 2 jaar. Daarna gaan deze
middelen naar initiatieven.
 Naar aanleiding van een voorstel van procedure door de CGG’s, wordt er
gediscussieerd over de rol van het IROJ en over mogelijke criteria voor de advisering.
Besluit:
 IROJ Vlaams-Brabant wil als criterium de versterking van de achtergestelde gebieden
vooropstellen. Hier wordt vandaag op het IROJ over beslist. De achtergestelde
gebieden in Vlaams-Brabant zijn het Hageland en Halle-Vilvoorde.
 Het voorstel van de werkgroep advisering om twee samenwerkingsverbanden in VlaamsBrabant en één samenwerkingsverband in Brussel te adviseren, wordt als volgt
genuanceerd en aangevuld. Het IROJ geeft prioriteit aan één samenwerkingsverband
in Halle-Vilvoorde en één in het Hageland. Voor wat het samenwerkingsverband
Brussel betreft, wordt voorgesteld om te bekijken of dit kan worden verruimd naar een
deel van Halle-Vilvoorde. Marian neemt dit voorstel mee naar de bijeenkomst
versterking RTJ komende maandag.
 De procedure die werd afgesproken op de werkgroep advisering wordt weerhouden.
Wegens de krappe timing is het niet haalbaar om verdere criteria te onderzoeken en te
communiceren.
2.3. Concrete afspraken over opvolging en advisering door het IROJ
 Opvolging door het IROJ: om een zicht te krijgen op de geïnteresseerden voor de
oproep en op mogelijke kernpartners en om afstemming te realiseren, organiseert het
IROJ een bijeenkomst rond de oproep versterking RTJ op dinsdag 19 september, 9.30u
tot 12 u. in het VAC in Leuven. Tom zit de bijeenkomst voor, Willy zal verslag nemen.
Marian verspreidde de uitnodiging naar de organisaties RTJ in Vlaams-Brabant. Een
gelijkaardige bijeenkomst voor Brussel gaat door op maandag 18 september.
 Advisering door het IROJ: advisering over de projectvoorstellen voor Vlaams-Brabant
en voor Brussel gebeurt op de werkgroep advisering VBR/ BRU op donderdag 9
november van 9.30 u. tot 12.30 u. in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Dit is een
open werkgroep advisering, waarop alle leden van beide IROJ die dit wensen kunnen
aansluiten. Projectvoorstellen worden ten laatste tegen 5 november bezorgd aan de
beide IROJ-voorzitters en aan Marian.

8. AGENDA VOLGEND IROJ (26/10/2017)
o
o
o
o
o
o
o

Mandaat IROJ-voorzitter
Toelichting vaststellingen i.v.m. wachtlijsten/ priors/ fase 3 door jeugdhulpregie
Bespreking conclusies afstemming typemodules begeleiding
Bespreking resultaten bevraging weekendcapaciteit verblijf in de regio
Bespreking resultaten bevraging toepassing van art. 75/1
Stand van zaken versterking rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
Beslissing over besteding middelen regioplan
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Afsprakenrooster

Afspraak

Wie

Tegen

Kandidaturen voorzitterschap IROJ
doorgeven aan Marian

IROJ-leden

25 oktober

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

IROJ-leden

10 oktober

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

Tia

IROJ 24
oktober

Afspraken weekendcapaciteit verblijf
in de regio

Johan, IROJ-leden

IROJ 24
oktober

Advies uitbreiding GES+ aan
betrokken VAPH-voorzieningen

Marian

asap

Vraag goedkeuring denkdag
crisisnetwerk aan ACO

Marian

ACO 22/9

Afspreken met Tom Herbots voor
facturatie middelen denkdag
crisisnetwerk na goedkeuring ACO

Gie

asap, na
22/9

Afspreken met Tom Herbots voor
facturatie middelen denkdag
complexe echtscheidingssituaties

Bruno

asap

Voorstellen besteding middelen
regioplan IROJ aan Marian

Alle IROJ-leden

asap, t.l.
25/10
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Status

Opm.

Marian
bezorgt
aan Tia
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