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1. Evaluatie versnelde doorstroom SaRA – SHM in 2016 

 Discontinuïteit in de netwerkcoördinatie heeft ervoor gezorgd dat er geen bijeenkomst van de 

themagroep meer werd gepland eind 2016. Dit betekende dat er nog redelijk wat actie werd 

ondernomen om alle plaatsen in te vullen tegen het einde van het jaar. Excuses aan de leden 

voor het lastminute werk! 

 Alle 24 plaatsen die beschikbaar waren, zijn ingevuld voor het netwerk SaRA. Dank aan Dirk 

Goeminne en Vinnes Aerts voor de goede opvolging. 

 We konden in 2016 2 plaatsen van jongerenwelzijn overhevelen naar CAW Antwerpen en 2 

plaatsen naar SaRA. Deze werden voor SaRA ingevuld, wat het totaal verdeelde plaatsen in 

2016 op 26 brengt.  

 Drie toewijzingen versnelde doorstroom verliepen moeizaam.  

o Omwille van miscommunicatie bij overgang van zorgvormen of begeleiding; 

o Omwille van te weinig opvolging vanuit aanvragers / te weinig kennis van de procedure 

versnelde doorstroom. 

o Eigen verantwoordelijkheid van cliënten niet vergeten. (Contract tekenen, besluiten 

om de woning niet te nemen, het contract niet stopzetten.) 

o Hoe vermijden in de toekomst? 

 Signaal vragen aan SHM bij niet betaling van de eerste maand huur (vermijden 

dat er schulden worden gemaakt). 

 Belang van face te face contact / bijkomende opvolging bij overgang tussen 

zorgvormen en/of begeleiding. 

 Belang van goede opvolging van de contactpersonen uit deze themagroep als 

er een procedure versnelde doorstroom wordt gestart vanuit de eigen 

organisatie. 

 Het is belangrijk dat de SHM een getekende versie van het contract terugbezorgen.  

 Bij SHM Woonhaven is er een gunstmaatregel dat een kandidaat 1x een woning mag weigeren.  

 Belangrijk om te checken of schuld inderdaad niet voldaan is als de SHM aangeven dat er nog 

openstaande schulden zijn.  

 Een strakkere timing is nodig. Het is belangrijk dat alle plaatsen tijdig zijn verdeeld.  



 Dossiers moeten volledig zijn vooraleer door te sturen naar SHM. Dirk en Vinnes controleren 

dit, maar verwachten dat de partners hier zelf verantwoordelijkheid in nemen. 

 We streven ernaar om eind april 2017 alle dossiers vanuit SaRA in te dienen bij de SHM.  

 Tot eind juni 2017 is er nog tijd om openstaande plaatsen in te vullen voor de eigen organisatie. 

Als dit niet lukt, wordt de plek in kwestie herverdeeld tussen de partners tijdens een volgende 

bijeenkomst in september 2017. 

 Vinnes en Dirk hebben goed werk verricht m.b.t. de opvolging van de plaatsen versnelde 

doorstroom. Het is handig en aangewezen dat alle communicatie met de SHM via twee mensen 

verloopt die beschikken over alle expertise.  

 Het blijkt ook een meerwaarde te zijn dat er binnen 1 team een persoon is met voldoende 

kennis over de procedure, die vervolgens alle aanvragen van het eigen team ter harte neemt.  

 De inclusiecriteria zijn goed, de beoogde doelgroep wordt bereikt.  

 Is het mogelijk om de regels te versoepelen? (Bv. met het criterium ongezonde woning)? 

o Het is niet evident om hier beslissingen in te nemen. Het debat hierover werd ook in 

2016 reeds gevoerd.  

 We handhaven de huidige inclusiecriteria. Het thema ‘ongezonde woning’ 

wordt geagendeerd bij netwerkplatform functie 5. 

 Vanuit de netwerkcoördinatie wordt gevraagd om de contactpersoon in kwestie van de 

themagroep versnelde doorstroom in cc te zetten bij communicatie met Dirk of Vinnes, als de 

procedure wordt opgevolgd door een ander teamlid.  

 Indien een dossier moeilijk loopt of te veel tijdsbesteding vraagt van Dirk of Vinnes, wordt de 

netwerkcoördinatie mee op de hoogte gesteld ter opvolging.  

 Het is belangrijk dat het sociaal verslag ook wordt bezorgd aan het outreachende team in 

kwestie.  

 

Op te nemen met SHM: 

Het is belangrijk dat de SHM een getekende versie van het contract terugbezorgen.  

Signaal vragen aan SHM bij niet betaling van de eerste maand huur (vermijden dat er schulden worden 

gemaakt). 

 

Tijdspad 2017: 

We streven ernaar om eind april 2017 alle dossiers vanuit SaRA in te dienen bij de SHM.  

Tot eind juni 2017 is er nog tijd om openstaande plaatsen in te vullen voor de eigen organisatie. Als dit 

niet lukt, wordt de plek in kwestie herverdeeld tussen de partners tijdens een volgende bijeenkomst 

in september 2017. 

 

2. Verdeling plaatsen 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 In 2017 zijn er 23 plaatsen te verdelen tussen de partners van SaRA, één minder t.o.v. vorig 

jaar.  

 Er wordt beslist om de plaats van CAW Antwerpen in 2017 in te leveren. Reden is dat CAW 

Antwerpen zelf ook beroep kan doen op 23 plaatsen. We spreken wel af dat: 

o indien een andere organisatie de eigen plaats niet tijdig kan invullen, deze eerste 

vrijgekomen plaats naar CAW Antwerpen gaat; 

o indien er bijkomende plaatsen verdeeld worden via jongerenwelzijn, de eerste 

plaats naar CAW Antwerpen gaat; 

  

3. Verdere planning bijeenkomsten 2017 

 

 Volgende vergadering : Donderdag 27 april  ‘17 van 14u tot 15u30 bij Vzw De Link 

(Diksmuidelaan 254 te Berchem). 

 

Themagroep versnelde doorstroom SaRA – SHM – bijeenkomsten 2017: 

27 april van 14u tot 15u30 

29 juni van 14u tot 15u30 

28 september van 14u tot 15u30 

30 november van 14u tot 15u30 

Verdeling 23 wooneenheden 2017 binnen GGZ netwerk SaRA  

Voorzieningensoort  Voorziening  x-aantal  

wooneenheden  

SaRA-

refentiepersoon  

SHM  

PZ  Broeders Alexianen  2  Dirk Goeminne  DIW  

PZ  Bethaniën  2  Vinnes Aerts     

PZ  Sint-Amedeus  2  Dirk Goeminne     

PZ  Stuivenberg  2  Vinnes Aerts     

IBW  De Vliering  2  Dirk Goeminne  DIW   

IBW  De Sprong  2  Vinnes Aerts     

IBW  De Link  2  Dirk Goeminne     

IBW   Antwerpen  2  Vinnes Aerts     

IBW  Min  2  Vinnes Aerts     

RIZIV-conventies  Tsedek en de evenaar  2  Dirk Goeminne  DIW   

Gespecialiseerde verslavingszorg  ADIC, Free Clinic, De 

Sleutel  

3  Vinnes Aerts     

TOTAAL  23  waarvan 4  DIW  

   3 ABC  

                                                                                                                         16 Woonhaven  


