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Rob De Winter (CAW Metropool)  

Katrien Jacobs (OP WEGG) 

Lieve Redant (Similes) 

 

1. Goedkeuring vorig verslag dd. 5/10/2016 

 

• Vervolg intervisiegroep middelengebruik (i.s.m. VAGGA – verslavingspreventie) 

De eerste intervisieronde tussen de partners IBW/PVT kende een enorm succes, wat ook 

bleek uit de positieve evaluatie. Vraagt een groot engagement naar inplanning en 

procesbegeleiding, doch zeker zinvol om in 2017 te continueren. Er wordt afgesproken dat 

Leen Smits (IBW De Sprong) en May Lenaerts (Vagga) zich ontfermen over de 

‘procesbewaking’ bij de volgende uitrol. Marleen spreekt Leen aan voor opstart van een 

nieuwe intervisieronde in het voorjaar van 2017. 

 

       Verslag van 5/10/2016 wordt goedgekeurd. 

 

2. Wijzigingen bij de netwerkpartners met invloed op SaRA 

 

• Willy Segers start begin 2017 als directeur bij Similes. 

 

3. Samenwerking met SVK/ SHM / … : noden en mogelijkheden tot samenwerking 

 

• ‘Recht op wonen’ als leidmotiv. 

• SVK/ SHM zien vooral een samenwerking met F2 omdat daar thuisbegeleiding is,  doch is ook 

F5 vragende partij tot afstemming (‘win-win’) met de partners op de woonmarkt. 

• Vanuit IBW worden een aantal knelpunten gesignaleerd in de zoektocht naar woningen: 

✓ Hoe instromen zonder stigmatisering? 

✓ Betaalbaarheid? 

✓ Voorrangsregels? 



✓ Woonst via SVK is even duur als de private markt 

 

De partners van F5 willen graag in dialoog gaan met de sociale huisvesting en sociale huurmarkt 

(apart van elkaar). 

  

De opstart van dit overleg wordt in 2 snelheden gezien: 

 

✓ in 1ste instantie: 

Ervaringen delen met een vertegenwoordiging van relevante partners functie 2 / 

functie 5 (naast IBW, ook zeker OPWEGG, Similes, CAW, … tot inventarisatie van 

functiegebonden en gezamenlijke (functie-overschrijdende) kansen en 

knelpunten 

 

✓ in 2de instantie: 

▪ overleg F5 met SHM // SVK waarin we kort ingaan op voorstelling van elkaars 

werking om daarna in dialoog te gaan over bestaande drempels en kansen 

tot betere samenwerkingsmodaliteiten. 

 

 Marleen neemt in samenspraak met de netwerkcoördinatoren initiatief tot overleg. 

 

4. Strategisch plan SaRA 2017: doelstellingen F5 

 

• Ewout overloopt de huidige versie van het strategisch plan. 

We nemen voor 2017 zeker mee: 

✓ Intervisiegroep middelenmisbruik en andere vormingen op maat van de noden 

binnen F5. 

✓ Nood aan een evenwichtige balans en een efficiënte samenwerking tussen de 

verschillende functies (transversaliteit over de functies heen). 

✓ Overleg met SHM/ SVK vanuit de aanname ‘betaalbaar wonen is een basisrecht voor 

iedereen’ 

✓ Persoonsvolgende financiering: opportuniteiten voor partners F5. 

✓ Gedifferentieerde woonvormen vanuit intersectorale samenwerking: 

Veerkrachtwonen, Kadanswonen, Sint- Rochusproject, Pensionwonen, … 

✓ … 

 

• Gezamenlijk aanmeldingspunt wonen: mate van vervlechting en procedure is verschillend 

binnen de 3 zorgregio’s. Een stand van zaken hieromtrent wordt begin 2018 terug 

geagendeerd.   

 

 Ewout en Helga zullen samen met de voorzitters F5 de strategische (sub)doelen voor het plan 

2017 verder aanpassen/ uitwerken. 

 

 

5. ‘Kadanswonen’: verdere projectontwikkeling en intersectorale samenwerking 

 

• De Vliering en Free Clinic hebben dit project van stad Antwerpen binnengehaald. Volgende 

vergadering meer hierover. 

 



6. Voorzet dossier verdere uitrol F2/ intensifiëring F4: wat betekent dit voor F5? 

 

• Functie 1-3-5 krijgen an sich weinig aandacht binnen de nota; het belang van een integrale 

benadering van zorg wordt wel aangehaald. 

 

• Welke spanningsvelden zijn er en welke doelstellingen zetten we voorop, rekening houdend 

met het verder vermaatschappelijkende zorglandschap? 

 

✓ Voldoende ruimte om te experimenteren met een gedifferentieerd woonaanbod = 

basisvoorwaarde 

✓ Aandacht voor betaalbaar wonen 

✓ Toegankelijkheid van zorg 

✓ Aandacht voor middelen/ personeelsnormering.  

✓ Loskoppelen van infrastructuur en zorg-/ begeleidingskost 

✓ Aandacht voor de jongvolwassenen 

✓ Aandacht voor de chronische EPA-groep die altijd afhankelijk zal zijn van ‘intensieve 

24u-zorg’ 

✓ Mogelijkheid tot combinatie van verschillende  initiatieven (vb. PVT & 

dagbehandeling in een PZ) 

✓ Aandacht voor de toch meer ‘acutere’ zorg in PVT (patiënten worden sneller 

doorverwezen vanuit PZ) en soms noodzakelijke crisisopvang. 

✓ Bekijken van een flexibele facturatie van zorg (vb. zelf koken = verlaging van de 

ligdagprijs, …) 

 

7. Terugkoppeling vanuit werkgroepen IBW / PVT (Zorgnet – Icuro) 

 

• Vlaamse Sociale Bescherming: opportuniteiten i.k.v. persoon volgende financiering 

➔ Wordt op later tijdstip geagendeerd – momenteel in bespreking bij de diverse partners. 

 

• Vlaams Actieplan GGZ 2017 – 2019  

➔ Ter informatie (cf. bijlagen). 

  

8. Plaatsen versnelde doorstroom 2017 

 

• Er werden 23 plaatsen voorzien voor 2017; dit zijn er minder dan vorig jaar. 

 

9. 26/01/2017 Voorstelling van innovatieve praktijken rond huisvesting (FOD-Brussel) 

 

Vanuit het SaRA-netwerk nemen Ewout en Nicky al deel. Marleen en Tom Vansteenkiste bekijken 

nog wie van hen beiden kan aansluiten. 

 

10. Vergaderkalender 2017 

• 22/2: IBW De Vliering 

• 26/4: IBW De Link 

• 14/6: PC Multiversum 

• 27/9: IBW MIN 

• 22/11: IBW De Sprong 


