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Afsprakenkader Werkgroep Advies en Planning (WAP) 

Goedgekeurd IROJ Limburg op 17 juni 2021 

1. OPDRACHT 

− De werkgroep advisering volgt de besprekingen op die op Vlaams niveau plaatsvinden met 

betrekking tot advisering, planning en intersectorale programmatie.  

− De werkgroep formuleert voorstellen naar het IROJ om de aanpak mbt advisering en planning in 

de regio te optimaliseren. 

− De werkgroep behandelt adviesaanvragen die aan het IROJ worden voorgelegd en formuleert 

een voorstel van advies aan het IROJ.  

− In functie van hogervermelde opdrachten tracht de werkgroep zicht te krijgen op beschikbaar 

cijfermateriaal om vraag en aanbod in de jeugdhulp in kaart te brengen. 

Het IROJ bepaalt de opdrachten van de werkgroep en kan deze ten allen tijde wijzigen. 

2. SAMENSTELLING 

De werkgroep is samengesteld uit: 

1. één effectief en één plaatsvervangend vertegenwoordiger van: 

o het CAW 

o de sector geestelijke gezondheidszorg 

o de Bijzondere Jeugdhulp 

o de Kind en Gezin 

o het VAPH 

o de CLB’s 

2. een vertegenwoordiger namens de cliënten (kinderen, jongeren, ouders)  

3. een vertegenwoordiger namens de gerechtelijke en niet-gerechtelijke gemandateerde 

voorzieningen 

4. een vertegenwoordiger van de Afdeling Continuïteit en Toegang  

5. de IROJ-ondersteuner. 

Ook de leden vermeld onder 2, 3 en 4 kunnen een plaatsvervanger aanduiden. 

 

Het IROJ kan bijkomende leden vanuit nog niet vertegenwoordigde sectoren aanduiden. 

De Werkgroep duidt onder zijn leden een permanente voorzitter aan; deze neemt geen (sector-

)vertegenwoordiging op. Vanuit deze vertegenwoordiging wordt een effectief en plaatsvervangend 

lid voorzien; de voorzitter wordt geacht neutraal en los van sector te handelen. 
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3. BETROKKENHEID 

De leden van de werkgroep staan in voor de inbreng van deskundigheid over de eigen sector en 

kunnen sectorale bezorgdheden inbrengen in het debat.  

Daarnaast wordt verwacht dat ze tijdens de bespreking en de besluitvorming in de werkgroep, de 

belangen van de eigen organisatie en sector kunnen overstijgen. 

Gelet op de nood aan (inter-)sectorale samenwerking die ook door het beleid wordt geëxpliciteerd 

(oa via het uitbreidingsbeleid), wordt er voor gekozen om een aantal principes naar voor te 

schuiven om mogelijke - discussies over - beïnvloeding en partijdigheid te voorkomen.  

De leden van de werkgroep bieden transparantie mbt hun betrokkenheid bij adviesvragen. 

Betrokkenheid bij adviesvragen wordt door de leden geëxpliciteerd aan het begin van de 

vergadering. 

Het uitgangspunt is dat leden die rechtstreeks betrokken zijn bij een aanvraag die ter advisering is 

geagendeerd, niet aan de bespreking deelnemen, maar zich laten vervangen door hun 

plaatsvervanger. 

Indien zowel het effectief als het plaatsvervangend lid betrokken zijn en de inhoudelijke/technische 

inbreng tijdens de vergadering noodzakelijk is, kan de aanwezigheid van een sectorale 

vertegenwoordiger wel aangewezen zijn. 

 

De werkgroep beoordeelt of en in welke mate de betrokkenheid onverenigbaar is met de 

aanwezigheid tijdens de vergadering of delen van de vergadering.  

Deze elementen worden expliciet in het verslag vermeld.  

4. ADVISERING VAN AANVRAGEN IN HET KADER VAN 
UITBREIDINGSBELEID 

Criteria  

Bij de beoordeling van de aanvragen wordt gebruik gemaakt van de criteria die in de omzendbrief 

worden vermeld en desgevallend bijkomende criteria die vooraf door het IROJ naar voor zijn 

geschoven en aan mogelijke initiatiefnemers zijn gecommuniceerd. 

De werkgroep advisering kan steeds dergelijke bijkomende criteria suggereren aan het IROJ. 

Beoordeling van de aanvragen 

Elke aanvraag wordt beoordeeld op elke van de vooropgestelde criteria.  

Dit gebeurt in twee stappen: 

1. voorafgaand aan de vergadering van de werkgroep beoordeelt elk lid individueel de aanvragen. 

Deze beoordeling gebeurt waar relevant/mogelijk aan de hand van een meerpunten-schaal. 

Met het oog op feedback naar de indieners zullen de leden bij elke aanvraag ook een paar 

opvallende punten (positief en negatief) bij elke aanvraag noteren. 

2. tijdens de vergadering van de werkgroep worden de individuele scores per criterium vergeleken 

en wordt gezocht naar een consensus over de beoordeling. 

Aan de hand van deze bespreking wordt een voorstel van advies geformuleerd. 

Leden van de werkgroep die de aanvragen niet vooraf individueel hebben beoordeeld nemen 

niet deel aan deze bespreking. 
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De beoordeling van de aanvraag gebeurt op basis van de informatie die in het aanvraagformulier 

werd vermeld door de aanvrager. Er wordt geen rekening gehouden met informatie in bijkomende 

bijlagen (tenzij deze mogelijkheid expliciet werd voorzien in de omzendbrief van het betrokken 

agentschap). Er wordt niet in toelichting van de aanvragen voorzien door de indieners. 

Indien beschikbaar en relevant voor de aanvraag wordt bij de beoordeling rekening gehouden met 

indicatoren en cijfermateriaal met betrekking tot vraag en aanbod. 

IROJ Limburg (en WAP) volgt de goedgekeurde aanvragen op basis van het uitgebrachte advies 

actief op. 

5. ADVISERING VAN RECONVERSIE-AANVRAGEN 

Adviesvragen met betrekking tot reconversie-vragen worden door de betrokken voorziening 

gesignaleerd aan de IROJ-ondersteuner. Het kader hiertoe is terug te vinden in de nota 

goedgekeurd door het ACO d.d. 29/8/19 betreffende advisering uitbreidings- en reconversiebeleid. 

Daarbij wordt als volgt omgegaan met reconversie: 

• Reconversie met het oog op niet-structurele aanpassingen dienen te worden gemeld. Doel 

hiervan is zicht te houden op welke hulpverlening door welke voorziening wordt 

aangeboden. 

• Reconversie met het oog op structurele aanpassingen dient voor advies te worden 

voorgelegd aan IROJ Limburg. Dit advies wordt door de Werkgroep Advies en Planning 

voorbereid. 

Praktisch bezorgt de betrokken voorziening een toelichting en motivatie bij de gevraagde wijziging 

aan de IROJ-ondersteuner. In de toelichting wordt geduid welke sectorale en intersectorale impact 

de gevraagde wijziging kan/zal hebben. Er wordt verwacht dat de aanvraag sectoraal is besproken: 

een weerslag van die bespreking wordt door de betrokken voorziening toegevoegd of verwerkt in 

de toelichting. 

Indien nodig licht een sectorvertegenwoordiger in de Werkgroep Advies en Planning de aanvraag 

tot reconversie verder toe. 

IROJ Limburg (en WAP) volgt de goedgekeurde reconversie op basis van het uitgebrachte advies 

actief op. 

 


