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Afsprakenkader Kerngroep Verontrusting 

Goedgekeurd IROJ 17 juni 2021  

1. OPDRACHT 

1.1 DOELSTELLING 

De kerngroep geeft vorm aan de decretale prioriteit dat alle partners binnen integrale jeugdhulp 

gepast weten om te gaan met verontrusting. 

We beogen: 

• Het samenbrengen van initiatieven mbt verontrusting in de regio 

• Het leggen van verbindingen over organisaties en sectoren heen, omtrent deze thematiek  

• intersectoraal en in partnerschap te denken en te werken aangaande het gepast omgaan 
met verontrusting 

• blijvend en met regelmaat rond het thema sensibiliseren. 

 

1.2 CONCRETE TAKEN 

Om de doelstelling zoals bepaald in het decreet vorm te geven, voert de kerngroep verontrusting 

volgende taken uit: 

• Blijvende opvolging van initiatieven in Limburg die te maken hebben met het omgaan met 

verontrusting 

• Beleidsrapportage ten aanzien van IROJ Limburg inzake het omgaan met verontrusting door 

de jeugdhulp 

• Voorstellen en uitwerken van acties inzake het gepast omgaan met verontrusting 

• Opnemen van opdrachten vanuit IROJ Limburg inzake het gepast omgaan met 

verontrusting 

• Evaluatie van de eigen werking. 

De kerngroep koppelt hierover structureel terug ten aanzien van IROJ Limburg.  

2. SAMENSTELLING 

De werkgroep is samengesteld uit: 
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1. Een effectieve vertegenwoordiging van: 

o het CAW 

o de sector geestelijke gezondheidszorg 

o de Bijzondere Jeugdhulp 

o de sector Kind en Gezin 

o het VAPH 

o de CLB’s 

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

3. Een vertegenwoordiger voor de gemandateerde voorzieningen OCJ, VK en SDJ 

4. Een vertegenwoordiger van de Afdeling Continuïteit en Toegang  

5. Deskundigen  

6. De IROJ-ondersteuner. 

Alle leden kunnen een plaatsvervanger aanduiden. 

 

De leden van de kerngroep vertegenwoordigen hun sector. Het IROJ kan bijkomende leden vanuit 

nog niet vertegenwoordigde sectoren aanduiden. 

 

Van de leden wordt verwacht dat ze een zestal keer per jaar samenkomen, gedurende telkens 2,5 

uur. Daarnaast dienen de leden tijd te voorzien voor het concreet uitwerken van acties. 

 

De kerngroep duidt onder zijn leden een voorzitter aan. 

 

De voorzitter van de kerngroep heeft geen beslissende rol, maar bereidt wel het overleg voor en 

structureert dit, samen met de IROJ-ondersteuner. De voorzitter is:  

• Aanspreekpunt van de kerngroep Verontrusting 

• Leidt de vergadering, met oog voor de groepsdynamiek en voldoende ruimte voor afstemming 
tussen de leden. 

• Bewaakt en volgt de uitvoering van de acties inzake gepast omgaan met verontrusting uit het 
regionale actieplan op, van gemaakte  afspraken en van de uitvoering van beslissingen van de 
kerngroep.  

• De gelijkwaardigheid van elke deelnemer in de kerngroep bewaken. 

• Mee waken over de betekenis en/of gevolgen van bepaalde agendapunten voor cliënten. 

• Communicatie vanuit de kerngroep naar buiten toe 

De IROJ-ondersteuner stelt de verslaggeving op, bereidt de agenda voor en verstuurt de 

uitnodiging. Het verslag van de vergadering wordt op de eerstvolgende vergadering ter 

goedkeuring voorgelegd. 

Elk lid van de kerngroep kan agendapunten inbrengen. Wie een agendapunt wil inbrengen, laat dit 

weten aan de IROJ-ondersteuner. Op de vergadering zelf kunnen nog agendapunten worden 

ingebracht, mits goedkeuring van de vergadering. 

De IROJ-ondersteuner voorziet in het tijdig bezorgen van agenda en vergaderstukken aan de leden. 
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Per vergadering wordt afgesproken welk lid wat terugkoppelt aan het IROJ mbt. de 

werkzaamheden van de kerngroep. 

3. SAMENWERKING 

De kerngroep verontrusting volgt mee de werking van de samenwerkingsverbanden 1G1P, Family 

Justice Centre inzake het aspect verontrusting voor kinderen en jongeren. 

4. BESLUITVORMING 

De werkgroep komt tot besluitvorming volgens consensus.  

5. MANDAAT 

De kerngroep krijgt van IROJ Limburg het mandaat om rond genoemde doelstellingen acties voor te 

stellen aan IROJ Limburg voor verwerking in het regioplan Integrale Jeugdhulp Limburg, en om deze 

uit te werken. 


