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1.

Goedkeuring verslag van de vergadering van 13 oktober 2014

Afspraak: Nota’s als bijlage bij de uitnodiging MC, kunnen gebruikt worden in
vergaderingen ter voorbereiding van het MC tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Opvolging en goedkeuring van het verslag van 16/06 door de cliëntvertegenwoordigers
was niet mogelijk aangezien zij niet aanwezig waren op de vergadering van 13/10.
Volgende vragen worden gesteld in functie van opvolging verslag 16/06
• Vormingen worden verdergezet: kunnen we informatie krijgen over
doelgroepen, inhoud, aanwezigheid?
• Feedbacklussen worden georganiseerd: is dit doorgegaan, wat zijn daar de
belangrijkste bevindingen over?
• Jeugdhulpwijzer is binnenkort beschikbaar: komt die tegemoet aan noden van
hulpverleners om zicht te hebben op het aanbod aan jeugdhulp?
• Werkingsprocessen in een beter format: is dit uitgevoerd?
Afspraak: antwoorden worden schriftelijk bezorgd aan de leden
Afspraak: Vanaf heden zullen we een schriftelijke procedure gebruiken om het verslag
goed te keuren.
Het verslag van de vergadering van 13 oktober 2014 wordt goedgekeurd.
2.

Afsprakenkader

Het afsprakenkader wordt overlopen.
Crisisjeugdhulp
2.1.
Beleidsrapport CJ
Situering
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In het rapport wordt gerapporteerd over de activiteiten van de hulpprogramma’s crisis in
2014. Tevens worden er ook de bevindingen van de hulpaanbieders in de
crisishulpprogramma’s opgesomd. Zo wordt er een stijging vastgesteld van de
aanmeldingen bij de crisisnetwerken. Nieuwe belangrijke aanmelders zijn de sociale
diensten bij de jeugdrechtbanken en de cliënten zelf. Ook het aanbod van Crisishulp aan
Huis is sinds 1/03/2014 via het meldpunt bereikbaar. Daardoor daalt de mogelijkheid naar
dispatching in het netwerk. De duur van de crisisopvang stijgt.
Deze vaststellingen duiden erop dat CJ goed werkt maar wel onder druk staat. Ten einde
zicht te krijgen op de toegenomen werklast van de meldpunten is er samen met hen een
werklastmeting uitgevoerd. De resultaten motiveren de voorliggende vraag naar extra
versterking van de meldpunten? Dit motiveert de aanbeveling om hier extra middelen in
te investeren. Daarnaast ligt er ook nog een vraag voor naar uitbreiding van het
hulpaanbod: interventie en ambulante begeleiding.
Opmerkingen
Met betrekking tot de evolutie naar een meldpunt in de regio’s Brussel en Vlaams
Brabant wordt gewezen op verschil tussen beide regio’s naar diversiteit, taal,
grootstedelijke context,…Een verschil dat in de beweging naar een meldpunt zoveel
mogelijk dient gerespecteerd te worden. De regelgeving voorziet in 2 aparte regio’s
Vlaams-Brabant en Brussel die beiden moeten instaan voor de organisatie van een
hulpprogramma crisis. Gezien de opdracht van de IROJ dringt het departement er op aan
om de beide IROJ te betrekken bij de reorganisatie van de meldpunten. (zie ook 10.11 in
de beleidsnota CJ)
Er is behoefte aan overleg met de magistratuur voor diverse thema’s oa crisisjeugdhulp/
omwille van bovenstaande opmerkingen worden voorstellen 6.6 en 6.10 als aanbeveling
geformuleerd.
Er dient rekening te worden gehouden met de prioritering die door de gemengde
stuurgroep in het actieplan jeugdhulp wordt aangebracht.

Beslissing: Het MC neemt kennis van de beleidsnota en keurt mits bovenstaande
aanpassing de voorstellen tot beslissing goed. Het merkt op dat de volumes die vermeld
worden ten aanzien van de versterking van de meldpunten indicatief worden
meegenomen bij de verdere besprekingen die betrekking hebben op de extra
ondersteuning van de hulpprogramma’s crisis.

2.2.

Cliënttoets

Beslissing: Het MC geeft de opdracht aan het agentschap Jongerenwelzijn om rekening
te houden met de aandachtpunten die vanuit cliëntperspectief zijn geformuleerd en over
de voortgang ervan terug te koppelen.
2.3.
Werkingsprocessen CJ
Situering met aandacht voor nieuwe aspecten:
1) Het sterker mandaat van de meldpunten
2) Het instrument Kompas wordt verder opgenomen door ITP .
3) De ITP neemt een rol op als de crisismeldpunten en de hulpprogramma’s CJ
geen oplossing kunnen vinden voor de cliënt. ITP gaat in die situaties na of er
nog een aanbod NRTJ is dat kan ingezet worden.
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Beslissing: Het MC keurt de tekst met de werkingsprocessen crisis goed en vraagt het
agentschap Jongerenwelzijn deze tekst op te nemen in de KAFT in het Vlaams Loket
Jeugdhulp op de website

3.

Implementatieplan rechten minderjarigen en ouders

Situering:
Kader van dit plan is reeds in juni op MC gekomen. De uitwerking ervan is gebeurd door
de stuurgroep cliëntenrechten waarin naast administraties, steunpunten, koepels ook
cliëntvertegenwoordigers zijn opgenomen.
Beslissing: het MC neemt kennis van het ontwerp implementatieplan en keurt het goed
en vraagt het departement om dit verder op te volgen.
Het MC keurt het programma van de studiedag van 6 maart 2015 goed.

4.

Krachtgericht werken

Opmerkingen:
Er rijzen vragen naar verdere verduidelijking van krachtgericht werken, naar de
verhouding tussen krachtgericht werken en vermaatschappelijking, verhouding van het
voorgestelde kwaliteitskader ten opzichte van het kwaliteitskader van de voorzieningen,
wijze van operationalisering, financieringskader en innovatie-coëfficiënt.
Beslissing: Het MC keurt de voorgestelde aanpak goed en vraagt het departement de
verdere operationalisering te coördineren. Het MC richt daartoe een ad hoc werkgroep
‘krachtgericht werken in de jeugdhulp’ op die zal worden voorgezeten door het
departement. Aan het departement wordt gevraagd om het MC te informeren over de
opdracht, samenstelling en duur van de werkzaamheden van deze werkgroep.
5.

Beleidsafstemming

5.1.

IROJ

Beslissing: het MC keurt de uitgewerkte actiefiche 2, met genoemde aanpak en tijdpad,
van de IROJ goed. Hiermee is ook het actieplan van 2014 van elk IROJ goedgekeurd.
5.1.1.
Jaarlijkse goedkeuring ledenlijst IROJ
Wegens veelvuldig verloop zijn ledenlijsten consulteerbaar op de website IJH. Voorstel is
deze ledenlijst eenmaal per jaar aan te passen en voor te leggen aan het MC.
Beslissing: het MC gaat akkoord met het voorstel van aanpak. Het MC keurt de actuele
ledenlijst van elk IROJ goed en benoemt op die wijze de voorzitters, leden en
plaatsvervangers die werden aangesteld of vervangen sinds 08/09/2014. Het MC zal de
aangepaste lijsten voortaan in het begin van het jaar goedkeuren;
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5.2.

Intersectorale toetsing van sectorale plannen voor uitbreiding of ombouw
door het MC en door het IROJ

Situering:
Er is nood aan duidelijk intersectorale criteria. Vandaag beroept men zich op eigen
sectorale criteria en gegevens De vragen naar advisering komen ad-hoc zonder
realistisch tijdspad, zonder dat uitbreiding en reconversiebeleid van de hele jeugdhulp
duidelijk is.
Zie ook variapunt 10.1 en 10.2
Opmerking
Vraag naar intersectorale afstemming miv kader minderjarigen-meerderjarigen,
financiering, mogelijkheden tot intekenen,
Beslissing: Het MC gaat akkoord met het voorstel van aanpak en geeft opdracht aan het
departement om de uitvoering hiervan te coördineren.
6.

Reconversies VAPH

Dit wordt meegenomen in het traject zoals omschreven in 5.2
7.

Aanbodswijzigingen

7.1.

Aanpassing typemodules dagbegeleiding in groep NRTJ naar RTJ

Opmerking:
De vraag naar aanpassing typemodules dagbegeleiding van NRTJ naar RTJ werd niet
getoetst bij de Adviesraad Integrale jeugdhulp, omdat deze ophield te bestaan. In de
rondzendbrief van AJ over verschuiving en uitbreiding van contextbegeleiding is het
advies gevraagd van de IROJ. Het departement WVG stelt de vraag waarom dit advies
(intersectorale regionale toets) voor de verschuiving van dagbegeleiding niet is gebeurd.
Omwille van de urgentie is het advies van de IROJ niet ingewonnen. Het MC heeft begrip
voor de urgentie, de voorbereidingen die reeds gebeurd zijn en de vraag om dit in de
communicatie naar het werkveld in één beweging mee bekend te maken met de
aanpassingen rond contextbegeleiding. Wel vraagt het om de communicatie naar en de
voorbereiding van het werkveld niet overhaast en weloverwogen te doen. Tevens wordt
voorgesteld om dit mee te nemen in de intersectorale bespreking van de typemodules
contextbegeleiding
Beslissing: het MC keurt de wijziging van de typemodule dagbegeleiding in groep NRTJ
naar RTJ goed. Aan Jongerenwelzijn wordt gevraagd om dit goed voor te bereiden en
helder te communiceren en tevens om de afstemming met ander gelijkaardig aanbod te
realiseren via de werkgroep contextbegeleiding. Ook wordt een verklarende nota
opgesteld ten aanzien van de IROJ’S waarom deze keuze gemaakt is. De IROJ’s krijgen
op basis van de resultaten van de werkgroep contextbegeleiding een inhoudelijke
terugkoppeling.
7.2.

Ad-hoc
werkgroep
(context)begeleiding
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intersectorale

afstemming

typemodules

Beslissing: De verduidelijking van de typemodules wordt opgenomen in een ad-hoc
werkgroep. Die heeft het mandaat om zowel inhoudelijk af te stemmen als het
vervolgtraject op de verschuiving van de typemodules uit te tekenen. De werkgroep komt
samen in de eerste helft van 2015 en wordt getrokken door het agentschap Kind &
Gezin.. De werkgroep zal aanvankelijk worden samengesteld met medewerkers van de
administraties. Deelname van de agentschappen Jongerenwelzijn, Personen met een
handicap en Kind en Gezin is noodzakelijk. Op vraag van de hulpaanbieders en de
cliëntvertegenwoordigers zal de werkgroep na een eerste fase van inventarisatie van de
te bespreken typemodules worden uitgebreid met vertegenwoordigers van het
hulpaanbod en de cliënten. Rapportage aan het MC wordt verwacht in het najaar 2015.
7.3.

Aanpassing typemodules contextbegeleiding Jongerenwelzijn

Beslissing: het MC beslist dat het intersectorale opvolgings- en afstemmingstraject zoals
gekoppeld aan de goedkeuring van de aanpassing typemodules contextbegeleiding
Jongerenwelzijn wordt meegenomen in de ad-hoc werkgroep voorgezeten door K&G.

7.4.
Monitoring van de toegang tot en de versterking van RTJ
Opmerking:
Vraag om werkveld en onderwijsinspectie van bij aanvang te betrekken bij het traject
rond zowel brede instap als probleemgebonden hulp.
Er is ook nood aan verduidelijking verschuiving NRTJ-RTJ en art.12, Afspraken met
werkveld en gemandateerde voorzieningen, justitie en politie.
Beslissing: Het MC gaat akkoord met voorgestelde aanpak en geeft de opdracht aan het
departement om de uitvoering hiervan te coördineren.
8.
Intersectorale toegangspoort
8.1.
Aanpassing werkingsprocessen
Opmerking
Vraag om wijzigingen in lijvige documenten zichtbaar te maken. Aanpassingen aan de
werkingsprocessen zullen nog maar 2 keer per jaar plaats vinden. De wijzigingen zullen
steeds in de documenten die gepubliceerd worde op de website geïntegreerd worden.
Cliëntvertegenwoordigers geven aan dat ze een toets wensen uit te voeren op het geheel
van de werkingsprocessen.
Beslissing: het MC gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen. De kaft wordt
aangepast en de aanpassingen kunnen op korte termijn geïmplementeerd worden. Met
betrekking tot de VIST time-out wordt de regelgevende wijziging meegenomen naar de
werkgroep remediëring. De ontwikkeling van een nieuwe typemodule time out kan op een
later moment opnieuw bekeken worden.
8.2.

Cliënttoets brieven

8.2.1. Cliënttoets A-doc en elektronisch dossier ITP
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Beslissing: het MC verwijst de vragen en opmerkingen met betrekking tot brieven ITP, Adocs en elektronisch dossiers naar de ad hoc werkgroep remediëring processen en
vraagt dat ze meegenomen worden in de besprekingen.
8.3.

Ministerieel Besluit MDT erkenningen

Opmerking:
Vraag om naast zorginspectie ook onderwijsinspectie op te nemen.
Vanuit de CLB-sector worden volgende opmerkingen geformuleerd:
• Men apprecieert ten zeerste dat er met de bedenkingen zoals eerder
geformuleerd door de sector en door de adviesraad, is rekening gehouden.
Hierbij wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 2, 7°.
• Bij hoofdstuk 5, artikel 6 § 1 wordt een verduidelijking gevraagd bij de vermelde
bedragen en eventuele mogelijkheid tot cumuleren. Dit kan niet, zoals
gestipuleerd in de bijhorende nota bij het ministerieel besluit.
• Vanuit de sector CLB wordt de bezorgdheid geuit met betrekking tot artikel 6, 2°
waarin een én/én voorwaarde is opgenomen. Dit kan mogelijk problematisch
worden, gezien er allicht ook wel wat situaties kunnen zijn waarbij zorgzwaarte
wel gewijzigd is, waardoor er een nieuw indicatiestellingsvoorstel moet zijn. Dit
moet daarom niet noodzakelijk altijd gepaard gaan met "nieuwe" diagnostiek.
• Bij artikel 7 §2 wordt opnieuw de vraag gesteld naar wat de concrete invulling zal
zijn van een "evenwichtige geografische spreiding".
• Bij artikel 8, tweede paragraaf wordt een tikfout in de eerste zin vermeld. "hat
eerste lid" moet zijn "het eerste lid".
• Bij artikel 10 wordt aangegeven dat de bezorgdheid blijft dat onderwijsinspectie
en onderlinge afspraken daarbij noodzakelijk zijn.
Beslissing: Het MC IJH keurt met bovenstaande aanvullingen de inhoud van het ontwerp
van ministerieel besluit voor de erkenning en financiering van de multidisciplinaire teams
in de IJH goed. Uiteraard zal de definitieve tekst van het MB door de bevoegde minister
zelf worden vastegelegd.

8.4.
Testgebruik IZIKA en IZIIK in Oost-Vlaanderen
Opmerking: De cliëntvertegenwoordigers vragen om te kunnen deelnemen aan de
besluitvorming van dit proces.
Beslissing: Het MC IJH neemt kennis van de stand van zaken in de test IZIKA in OostVlaanderen en bevestigt het belang ervan. Zorgzwaartemeting door middel van
instrumenten als IZICA en IZIK zal in de toekomst deel uitmaken van het
indiceringsproces van niet-rechtstreeks toegankelijk hulp.
Het MC roept de sectoren in de jeugdhulp op om in Oost-Vlaanderen maximaal in te
zetten op deelname eraan met het oog op een kwaliteitsvolle implementatie van de IZIKA
en IZIIK in de rest van Vlaanderen. Het wil ook de mogelijkheid bieden aan
cliëntvertegenwoordigers om deel te nemen aan de stuurgroep van het onderzoek.

9.

Jaarverslag Jongerenwelzijn ‘Jeugdhulp in Vlaanderen in 2014’
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Beslissing: Het MC keurt de voorgestelde aanpak goed inzake het jaarverslag
Jongerenwelzijn “Jeugdhulp in Vlaanderen in 2014”.
10.

Varia

10.1.
Brief en antwoord Limburgs platform Bijzondere Jeugdbijstand
10.2.
Brief IROJ Limburg omzendbrief
10.3.
Brief IROJ West-Vlaanderen
Situering: het departement heeft hiervoor een proces gelopen met de provincies. Maar
het nieuwe regeerakkoord heeft hierop ingegrepen.
Beslissing: Ondersteuning IROJ en netwerken wordt apart hernomen op een volgend MC
10.4.
Benoeming bijkomende leden IRPC
Beslissing: Het MC benoemt de kandidaten als leden van de IRPC tot 31 december
2015. Zonder tegenbericht wordt hun mandaat jaarlijks automatisch verlengd.
10.5.
Afrondend advies adviesraad integrale jeugdhulp
Vraag is om naast advies op niveau van de SAR ook in de nieuwe governance structuur
voldoende advies te kunnen blijven uitbrengen.
10.6.

Kalender MC

Wordt toegevoegd aan het verslag
Afsprakenkader
Afspraak
Antwoorden opvolging verslag 16/06

Wie

MC informeren over de opdracht, samenstelling en duur van de
werkzaamheden van de ad-hoc werkgroep krachtgericht werken
in de jeugdhulp

Departement asap

Ondersteuning IROJ en netwerken

Departement asap

Aangevulde vergaderkalender toevoegen aan verslag

Secretaris
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Tegen Opmerking

