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VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 

12 OKTOBER 2017 

 

 

 

Aanwezigen 

Marleen van Staey (Similes), Els Draeck (OP WEGG), Joris Housen (PZ Multiversum), Anne Grimon (CGG 

Andante - covoorzitter functie 1), Hugo Pietermans (ZNA Stuivenberg / Erasmus - covoorzitter functie 

4), Mario Barremaecker (ZNA Stuivenberg / Erasmus), Yves Dingens (CAW Antwerpen), Nicole Van 

Houtven (IBW De Link – covoorzitter functie 2), Jo Verstraeten (De Vliering – covoorzitter functie 3), 

Jan Bogaerts (PZ Bethanië), Stef Joos (PZ Bethanië), Jan Mampuys (CGG Andante – covoorzitter SaRA), 

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

Verontschuldigd 

Vicky Matthysen (ZNA Stuivenberg / Erasmus – covoorzitter SaRA), Marc Leysen (PZ Multiversum), Jaak 

Roosens (GZA, PAAZ Sint-Vincentius), Andy De Witte (GZA, PAAZ Sint-Vincentius), Dirk Meeus (CGG 

VAGGA), Mario De Prijcker (CGG VAGGA), Dirk Goeminne (PZ Multiversum – covoorzitter functie 3), 

Paola Vertongen (SC De Wilg), Linda Huybrechts (De Voorzorg), Veerle Van der Velde (SEL Amberes – 

covoorzitter functie 1), Chris Anthonis (PZ Bethanië), Tino Ruyters (Free Clinic), Koen De Vylder (CAW 

Antwerpen) 

 

1. Opvolging vorig verslag (14/09) 

Aanvullingen: 

• De CGG dienen één provinciaal beleidsplan in te dienen voor het preventiewerk, waarin ook 

een coördinerend CGG wordt aangeduid (voor prov. Antwerpen is dit Andante). 

• Er wordt momenteel ook bekeken of de werking van PREVIA (Preventie in Antwerpen) een 

plek kan krijgen bij het overlegplatform (OGGPA). 

• Het is belangrijk om een nieuwe datum te prikken voor het provinciaal PZ-PAAZ overleg. De 

netwerkcoördinatoren bevragen dit bij Karolien Weemaes. 

 

Verslag werd goedgekeurd. 

 

2. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA 

• Aankondiging Vlaamse template kleinschalig wonen voor jongvolwassenen (18-25j.) 

o Er wordt extra ingezet op de transitieleeftijd (16-23j.) in kader van functie 5, daarbij 

hecht men veel belang aan intersectorale samenwerking zodat het aanbod nauw 

aansluit bij het reguliere woonaanbod naar jongvolwassenen.  

o Men voorziet financiering voor vijf projecten, per werking 250.000 euro. Het gaat om 

een upgrade van bestaande plaatsen. Vanuit het netwerk moeten minimaal 8 plaatsen 

naar jongvolwassenen worden ingezet.  

o De template is gebaseerd op het initiatief ‘veerkracht wonen’ van vzw De Link dat 

kaderde in het proeftuin wonen. Een mooi resultaat voor het proefproject dus. We 

dienen echter wel opnieuw een project in te dienen via de template.  

o De voorzitters functie 5 zullen dit proces begeleiden, gezien de ervaringen met 

veerkracht wonen wordt vzw De Link penhouder, indieningsdatum is 15 november. 
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• Aankondiging Vlaamse template SSeGA 

o De Vlaamse overheid is overtuigd van de noodzaak aan aanklampende zorg naar 

zorgmijdende mensen met psychische problemen die sociaal huren. Er wordt daarom 

financiering voorzien voor 6 werkingen met een jaarlijks budget van 200.000 euro 

(facultatieve subsidie tot 31/12/2020).  

o De template is gebaseerd op de (samen)werking en ervaring van het SSeGA-team van 

De Vliering, een mooi resultaat voor het pionierswerk dat het team leverde. 

o De template wordt binnenkort verspreid. Indienen voor 15 januari 2018. 

 

3. Ter bespreking 

3.1 BEGROTING 2017 

 

We gaan ervan uit dat de goedgekeurde begroting 2017 zonder veel overschot zal ingevuld/uitgevoerd 

worden.  

• In de opgestelde begroting werd nog geen rekening gehouden met de indexering. 

• Er is nog een overschot te verwachten op de netwerkcoördinatiefunctie. 

• We krijgen ook financiering voor de medische functie. 

De financiering van SaRA zal zich in principe vanaf 2018 beperken tot de netwerkcoördinatie en de 

medische functie. Dit vormt echter een groot probleem voor een performante uitbating van het 

netwerk. Er is weinig ruimte om in te zetten op bijkomende ondersteuning, logistiek, communicatie, 

promotie, … Wordt er met dit knelpunt rekening gehouden tijdens de interministeriële conferentie op 

20 november? Vanuit SaRA zullen we dit in elk geval bepleiten.  

Wanneer we meer duidelijkheid hebben over de visie op de netwerkstructuur en governance van SaRA, 

is het zinvol om de werkgroep “werkingsmiddelen” terug op te starten. 

 

3.2 VOORSTEL VORMING FUNCTIE 3 - 2018 

De FOD Volksgezondheid stelt een budget ter beschikking voor de netwerken (15.000€) voor 

vormingen i.k.v. rehabilitatiegericht werken (kan ingezet worden over verschillende jaren). Momenteel 

hebben we van dit budget 6.866,32 € besteed en kan er dus nog 8.133,68 € worden ingezet. Er zijn 

verschillende pistes die we wensen te realiseren in 2018: 

1. Basisopleiding SRH (16 deelnemers) - geschatte kost 4866,32€ 

2. Coachopleiding (2 deelnemers) – geschatte kost 4.000€ 

3. Docentopleiding – momenteel geen kandidaten 

4. Borgingsproces – terugkomdagen voor mensen die de basisopleiding volgden 

5. Vorming ZoWeZo-team – omgaan met psychische problemen op de werkvloer 

 

We schrappen piste 4, de borging kan momenteel nog worden opgevolgd door de organisaties zelf. 

Verder wensen we prioriteit te geven aan de implementatie van systematisch rehabilitatiegericht 

werken (pistes 1,2,3). Netwerkplatform functie 3 kan dit best verder inschatten. M.b.t. piste 3 zullen 

de netwerkcoördinatoren nog een mail richten aan de partners met de vraag om te zoeken naar 

coaches SRH die mogelijk interesse hebben om docent te worden. 

Contactpersoon FOD Volksgezondheid, Bart Schepers, geeft aan dat er mogelijks opnieuw budget 

wordt voorzien. We verwachten meer duidelijkheid in het najaar 2017. We dienen dus wel pistes 

1,2,3,5 in bij de FOD Volksgezondheid aangezien deze behoefte wordt gesignaleerd vanuit functie 3. 
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3.3 STAND VAN ZAKEN NETWERK SaRA 

Structuur en schaalgrootte 

Op 24/10 is er een afspraak op het kabinet De Block met Harmen Lecok en Magda Coture. Op dat 

moment is er (beperkte) tijd om de boodschap van de leden van SaRA m.b.t. de schaalgrootte van het 

netwerk te bespreken. Op 20/11 volgt de interministeriële conferentie waarbij men zich o.a. buigt over 

de nota van de werkgroep rond werkingsgebieden van netwerken. Er werd een nota opgesteld die als 

leidraad dient: 

• We pleiten in de nota voor een splitsing van SaRA. We baseren ons op drie pijlers: de suggesties 

van de werkgroep werkingsgebieden, de hervorming van de eerste lijn en de eigen ervaringen. 

Belangrijke argumenten (zie ook nota in bijlage): 

o 956.000 inwoners is een te groot aantal om performant te kunnen netwerken; 

o Verschil in context: stedelijk en (semi)ruraal; 

o Geografische afstanden te groot; 

o Verschillend tempo, behoeften, doelstellingen operationaliseren vraagt kleinere 

schaalgrootte; 

• Omwille van de geschiedenis in samenwerking die reeds werd opgebouwd, het komende goed 

nabuurschap en de herkenbaarheid naar de partners, wensen we de naam SaRA voor beide 

netwerken te behouden en te splitsen in SaRA-Oost (zorgregio Schilde en Brasschaat) en SaRA-

West (zorgregio Antwerpen en Mortsel/Boechout). 

• Naast de nood aan splitsing, blijft er behoefte aan samenwerking en wederzijds engagement 

vanuit de partners van het huidig netwerk.   

• De leden van SaRA engageren zich om binnen de verdere ontwikkelingen af te stemmen op de 

hervorming van de eerstelijnszorg (aanpassing op basis van de definitief erkende ELZ) en 

zoeken hierin afstemming met de naburige netwerken. Verder streven we naar een 

evenwichtige middeleninzet in de mobiele teams over het volledige grondgebied van de beide 

SaRA’s. 

• Bijkomende opmerkingen: 

o Wat is de concrete planning? We wensen te starten in december 2017, dit wordt best 

opgenomen in de nota. 

o Voor welk overleg is welk niveau zinvol? (Bv. F4 provinciaal) 

o Ook het SaRA-West en SaRA-Oost niveau zal soms te groot zijn. We moeten vlot 

kunnen bewegen op de meest gepaste schaalgrootte om doelstellingen te 

verwezenlijken en visie af te stemmen. Welke structuren zijn hiervoor nodig? 

o Netwerkcoördinatoren moeten ‘goede vrienden’ zijn om te zorgen voor afsteming. 

o We dienen provinciaal te bekijken hoe we de toekomstige ELZ zullen bedienen, met 

aandacht voor een evenwichtige middeleninzet. 

 Nota wordt goedgekeurd.  

 

Speerpunten 2017 – 2018 

Themagroep gedeelde zorg over de lijnen heen: focusgroepen 21/9, themagroep 2/10, gepland 6/11. 

Belangrijk om focus af te bakenen: laagdrempelig onthaal, mensen die moeilijk in zorg komen toe 

leiden, geschakelde zorg goed afstemmen.  

Themagroep uitrol en verdieping F2: bijeenkomsten op 25/4, 1/6, 7/9, 5/10, gepland 7/12. 

Voorstel uitwerken voor netwerkcomité. Belang van IMC op 20/11.  

Het is belangrijk dat PAAZ-diensten mee investeren in de vermaatschappelijking van de zorg. Er is 

echter sprake van een andere logica en bijkomend is er ook het moratorium. Het is daarom belangrijk 

om in gesprek te blijven gaan met elkaar om te kijken wat mogelijk is, maar tevens de knelpunten aan 

te kaarten o.a. in het overlegorgaan volwassenen van de FOD Volksgezondheid. De patiënten van de 
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PAAZ-diensten hebben ook nood aan zorgcontinuïteit. Hiervoor vormen de mobiele teams een 

belangrijke schakel. 

Themagroep gezond en betaalbaar wonen: bijeenkomst op 7/9. 

Focus op ondersteuning SVK, vanuit F5, mogelijkheden SSeGGA worden ook bekeken.  

 

Lopende in de functies (daarom niet meteen actiepunten voor platforms): 

F1: toekomst VDIP (kunnen volwassenen bijdrage doen gezien de transitieleeftijd?), preventie CGG, 

1stelijn psychologiche functie, hervorming 1ste lijn, … 

Ter info: vanaf 1/10/2017 is de zorghostel in Stad Antwerpen van start gegaan. 

F2: focus op uitrol en verdieping F2 

F3: nieuw decreet W², project zorgbossen, vorming via budget FOD Volksgezondheid, globaal plan 

ervaringsdeskundigheid, … 

F4: model spoedeisende psychiatrie, provinciaal PZ-PAAZ overleg, intensifiëring F4,… 

F5: intervisiegroep middelenmisbruik, tendens woonzorgcentra meer toegang voor doelgroep GGZ, 

template kleinschalig wonen voor jongvolwassenen, … 

 

4. Ter info 

• Congres: Outreaching in Antwerpen: zorgzaam over grenzen 

o Inschrijvingen zijn lopende, prijs is 40€ (tenzij spreker). 

o De inhoudelijke samenstelling van het congres heeft vorm gekregen en men is 

tevreden over het resultaat.  

o Yves Wuyts van Zorgnet-Icuro zal het debat modereren.  

o Meer info: https://www.zna.be/nl/congresoutreaching  

 

5. Varia 

• Vraag provinciaal PZ-PAAZ overleg: onderzoek ter ondersteuning zorgafstemming. 

Deze vraag wordt uitgesteld naar volgend comité. 

• Project Te Gek!? 2018 – Open Geest tour in psychiatrische ziekenhuizen Vlaanderen 

o In het najaar van 2018 zet het project Te Gek!? een derde Te Gek!? Open Geest tour op 

in de Psychiatrische ziekenhuizen van Vlaanderen. Dit keer met Eline De Munck & 

Wouter Berlaen. Dit keer is het thema preventie zelfdoding, de voorstelling wordt 

ondersteund door het VLESP (Vlaams Expertisecentrum suicidepreventie) en in de 

periode van de tour zal rond dit thema heel wat te doen zijn in de media. 

o We vinden het belangrijk om het initiatief van Te Gek!? te ondersteunen. Het biedt 

opportuniteiten om dit te organiseren als netwerk. Hugo Pietermans (covoorzitter F4) 

wil verkennen wat mogelijk is. De netwerkcoördinatoren doen via mail een oproep aan 

de leden van SaRA om contactgegevens door te geven indien men wenst te participeren.  

 

6. Volgende vergadering 

 

Donderdag 9 november 2017 in een vergaderzaal van ZNA St.Erasmus  van 16u tot 18u 

https://www.zna.be/nl/congresoutreaching

