
 

 

VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 5 

22 FEBRUARI '17 

 

Aanwezigen 

Ewout Van Hove (netwerkcoördinator SaRA), Helga Peeters (netwerkcoördinator SaRA), Katrien  

Jacobs (OP WEGG), Frederik  Devillé (OP WEGG), Rudy Wouters (IBW Min), Herwig Uytterlinde (IBW 

Antwerpen), Rob Dewinter (CAW Antwerpen), Tom Vansteenkiste (IBW de Link), Yves Kempeneers 

(IBW de Vliering), Nicky Van Hecke (PVT Waesdonck – covoorzitter functie 5), Lieve Redant (Similes), 

Marleen Geentjens (IBW de Sprong / PVT de Landhuizen – covoorzitter functie 5) 

Verontschuldigd 

Nicole Van Houtven (IBW de Link), Ingrid Van Lier (ZNA PVT Antwerpen) 

1. Opvolging vorig verslag 07/12/2016 

De procesbegeleiding van de volgende  intervisiegroep middelenafhankelijkheid (samen met VAGGA) 

zal worden opgenomen door Tom Vansteenkiste (IBW De Link).  

Dank voor het engagement in de voortzetting van deze goede praktijk! 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Wijzigingen bij de netwerkpartners met invloed op SaRA 

Yves Kempeneers meldt dat Dr. Carine Heyde als psychiater van start gaat in vzw De Vliering, dit voor 

4u ter ondersteuning van IBW de Vliering en 1u binnen het project Kadanswonen. 

3. Ter bespreking  

❖ NETWERKSRUCTUUR EN – ONTWIKKELING  

Op 6 februari ll. vond een overleg plaats tussen de netwerkcoördinatoren, de netwerkvoorzitters en 

de functievoorzitters. Dit overleg beoogde een kritische blik op de netwerkstructuur anno 2017 en 

dit naar rol en inrichting van het netwerkcomité, de netwerkplatforms en de lopende themagroepen.  

Deze evaluatie resulteerde in een voorstel om de netwerkstructuur van SaRA aan te passen. Tevens 

werden de doelstellingen voor het strategisch plan SaRA 2017 – 2018 gestroomlijnd. 

Het netwerkplatform kan een forum zijn om info te delen, daarnaast is het echter wenselijk om 

themagroepen te ontwikkelen met een duidelijke resultaatsgerichte opdracht en afgebakend in de 

tijd. Deze themagroepen worden functie-overstijgend bemand door mensen met “expertise, tijd en 

goesting” om vanuit breedgedragen gemeenschappelijke doelen resultaatsgericht aan de slag te 

gaan over een periode van 1 jaar. 

Er zal in 2017 - 2018 gefocust worden op 3 themagroepen:  

- Uitrol F2/ verdieping F2 (hoe F5 vertegenwoordigen?) 
- Ondersteuning eerste lijn (hoe F5 vertegenwoordigen?) 
- Gezond en betaalbaar wonen 

 



Dirk Goeminne is informateur voor deze laatste themagroep en zal rechtstreeks partners aanspreken 

(over de 3 zorgregio’s heen) om tot een representatieve en werkbare ledensamenstelling te komen.  

Rob Dewinter wijst in deze op het belang van het betrekken van niet GGZ-partners; het is belangrijk 

het zorgverhaal mee te nemen in het spreken rond wonen. 

Ook familievertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen moeten zeker een plaats kennen binnen de 

samenstelling van deze themagroep.  

Na de installatie van de themagroepen kan de frequentie van de netwerkplatforms indien wenselijk      

verminderen. 

❖ INNOVATIEVE PRAKTIJKEN ‘WONEN’ VANUIT INTERSECTORALE SAMENWERKING 

Sint-Rochusproject (toegelicht door Tom Vansteenkiste) 

Intersectoraal project van IBW De link en CAW Antwerpen; het betreft 4 appartementen (met aparte 

individuele begeleidingen) in patrimonium van vzw Het Anker. 

Gelegen in de nabijheid van buurthuis ‘t Pleintje wordt vanuit de inclusiegedachte sterk ingezet op 

verankering in de buurt. Kandidaat-bewoners dienen ingeschreven te zijn bij de SHM. 

Er wordt sterk beroep gedaan op het initiatief en de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. 

De vooropgestelde doorstroomtermijn van 2 jaar blijkt in praktijk wel moeilijk haalbaar. 

Kadanswonen (toegelicht door Yves Kempeneers) 

Zie PP in bijlage. 

Veerkrachtwonen 

Wegens tijdsgebrek verschoven naar het netwerkplatform van 26 april. 

4. Ter info 

❖ STRATEGISCH PLAN SaRA 2017-2018 

De partners van functie 5 onderschrijven de doelstellingen, zoals beschreven in het strategisch plan 

SaRA 2017 – 2018 (wordt meegestuurd in bijlage). 

Ter opvolging: 

-Visietekst opstellen: basisprincipes, kansen en tekortkomingen 

Deze opdracht wordt in de loop van 2017 prioritair uitgewerkt binnen het F5-overleg.   

-Intervisiegroep middelenmisbruik continueren  

IBW De Link neemt initiatief om de volgende intervisieronde te trekken i.s.m. VAGGA. 

- Streven naar betaalbaar wonen/ gezond wonen 

  ° insteek privé-sector:  

Nood aan inbreng van expertise door ‘niet GGZ – partners’ (cf. huisvestingsambtenaars, gemeentelijk 

woonloket, koepelorganisaties, www samenhuizen.be, …). Tevens ook nog vele vraagtekens op het 

raakvlak van wonen en zorg (cf. obstakels in regelgeving cohousing verhelderen, …). 

 
 Vraagstelling wordt meegenomen bij opstart van de themagroep gezond en betaalbaar 

wonen. 



° insteek openbare dienstverlening  

Exploreren van samenwerkingsmogelijkheden met SVK, creatie van plaatsen sociale huisvesting in 

zorgregio Schilde/ Brasschaat …  

 Vraagstelling wordt meegenomen bij opstart van de themagroep wonen. 
 

° insteek gedifferentieerde woonvormen vanuit intersectorale samenwerking 

Goede praktijken worden systematisch geagendeerd op de bijeenkomsten van het netwerkplatform 

F5. 

❖ HANDBOEK INNOVATIEVE PRAKTIJKEN: TERUGKOPPELING STUDIEDAG ‘HUISVESTING’ (26/01) 

Cf. PP ‘logement’ van M. Coture (werd meegestuurd met de agenda).  

Vastellingen rond wonen zijn zeer herkenbaar voor het werkingsgebied van SaRA en zullen mee 

opgenomen worden in de visietekst F5.   

❖ OPROEP TOT DEELNAME ONDERZOEK INTERRAI ASSESSMENT SYSTEEM 

Verschillende IBW’s en PVT’s hebben hun interesse kenbaar gemaakt. De netwerkcoördinatoren 

geven dit door naar de onderzoekers. 

5. Volgende vergaderingen 

 

26 april 2017 van 14u tot 16u  locatie: De Link (Antwerpsestraat 179 – 2640 Mortsel)  

 


