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VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 

14 DECEMBER 2017 

 

 

 

Aanwezigen 
Marleen van Staey (Similes), Joris Housen (PZ Multiversum), Anne Grimon (CGG Andante - covoorzitter 

functie 1), Hugo Pietermans (ZNA Stuivenberg / Erasmus - covoorzitter functie 4), Geert Dom (PZ 

Multiversum - covoorzitter functie 4), Mario Barremaecker (ZNA Stuivenberg / Erasmus), Yves Dingens 

(CAW Antwerpen), Jan Bogaerts (PZ Bethanië), Liane De Boeck (SEL Amberes), Veerle Van der Velde 

(SEL Amberes – covoorzitter functie 1), Tino Ruyters (Free Clinic), Maarten Desimpel (PC Bethanië), 

Jaak Roosens (GZA, PAAZ Sint-Vincentius), Tine Maes (GZA, PAAZ Sint-Vincentius),  Nicole Van Houtven 

(IBW De Link – covoorzitter functie 2), Jan Van Hecke (MCTA – covoorzitter functie 2), Menno Fransen 

(Tsedek), Koen De Vylder (CAW Antwerpen), Jan Mampuys (CGG Andante – covoorzitter SaRA), Vicky 

Matthysen (ZNA Stuivenberg / Erasmus – covoorzitter SaRA), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator 

SaRA), Helga Peeters (netwerkcoördinator SaRA) 

Verontschuldigd 
Tamara Schoefs (netwerkcoördinator internering), Jo Verstraeten (De Vliering – covoorzitter functie 

3), Els Draeck (OP WEGG), Andy De Witte (GZA, PAAZ Sint-Vincentius), Dirk Meeus (CGG VAGGA), Mario 

De Prijcker (CGG VAGGA), Paola Vertongen (SC De Wilg), Linda Huybrechts (De Voorzorg), Chris 

Anthonis (PZ Bethanië), Wim De Puysselyr (IBW De Link – covoorzitter F5), Marleen Geentjens (IBW 

De Sprong/PVT Landhuizen – covoorzitter F5), 

 

1. Opvolging vorig verslag (9/11) 

Verslag werd goedgekeurd. 

 

2. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA 

We verwelkomen Tine Maes als nieuw lid van het netwerkcomité. Zij zal in de toekomst de PAAZ van 

Sint-Vincentius vertegenwoordigen als vervanger van Jaak Roosens. 

 

3. Ter bespreking 

3.1 GEMEENSCHAPPELIJK DOSSIER SaRA (zie ook PPT in bijlage) 

• Inhoudelijke stand van zaken op basis van de werkzaamheden in de themagroep ‘uitrol en 

verdieping F2’ werd aan de hand van PPT gepresenteerd door de netwerkcoördinatoren. 

Vervolgens werd er ingezoomd op belangrijke aandachtspunten. 

➢ Inzet bedden: Momenteel zijn er concrete plannen bij ZNA PZ Stuivenberg/St.Erasmus, PC 

Multiversum en PC Bethanië. Het is belangrijk dat ook PAAZ diensten nadenken over de eigen 

mogelijkheden om mee in te zetten in de gemeenschappelijke beweging. 

➢ Fasering:  

PC Bethanië geeft aan dat een realistische timing noodzakelijk is. Er is momenteel een akkoord 

met de medische raad omtrent de bevriezing van 30 bedden. De uitrol van de mobiele teams 

dient zorgzaam te gebeuren zowel naar bekendmaking en samenwerking met lokale partners, 

als naar de eigen werking (bv. opnamedruk, personeel,…). Dit betekent dus dat de uitrol niet 

op één jaar kan worden georganiseerd.  
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ZNA heeft middelen ter beschikking via reconversie van bedden. Dit betekent dat zij ook 

moeten verantwoorden hoe deze middelen worden ingezet. Het is dus belangrijk om voldoende 

oog te hebben voor fasering in het gemeenschappelijk dossier zodat er op maat van de 

betrokken partners wordt gewerkt. 

➢ Regeling medische functie in mobiele teams: 

o Er worden grote vraagtekens gezet bij de oefening die de FOD Volksgezondheid aan het 

maken is door de artsen. Er zijn een aantal knelpunten waardoor de artsen niet akkoord 

gaan met de het voorstel zoals het nu voorligt. Er wordt een brief verzonden aan de 

medische raden om onder de huidige voorwaarden niet in te gaan op vragen tot 

reallocatie.  

o Knelpunten: statuut van psychiaters die werkzaam zijn in een mobiele equipe, 

onduidelijke regeling aansprakelijkheid, tijdelijke oplossingen door de FOD 

Volksgezondheid zijn niet wenselijk artsen verdienen ook structurele inpassing, 

onrealistische tijdsdruk vanuit de overheid, financieringswijze, aantal uren medische 

functie in de mobiele teams is onvoldoende, nood aan heldere governance-structuur. 

o De artsen ondersteunen de evolutie naar meer vermaatschappelijking. Er zijn momenteel 

echter te veel onvolmaaktheden. Het is een belangrijke oefening die aandacht en tijd 

nodig heeft. Bijkomende onderhandelingen met de FOD Volksgezondheid zijn 

noodzakelijk. 

➢ Knelpunten en onduidelijkheden: 

Een aantal knelpunten en onduidelijkheden werden aangebracht waarbij de nood werd 

geformuleerd aan klaarheid vanuit de FOD-Volksgezondheid om verdere stappen te kunnen 

zetten in het dossier: 

- Er blijft onduidelijkheid rond de inzet van de medische functie wanneer de PZT-middelen 

worden toegevoegd aan de mobiele teams.  

- Kunnen er verschillen zijn in tempo tussen de verschillende ziekenhuizen of wordt er één 

groot globaal plan verwacht? 

- Welke caseload wordt er verwacht van een 2b-team en wat betekent dit naar aanstelling 

en opdracht van verschillende disciplines in een 2b-team? 

- Er is nood aan duidelijkheid rond de aansprakelijkheid en financiering van de mobiele 

teams.  

- Er is nood aan een heldere governancestructuur. 

 

Het indienen van een dossier op 31 januari waarbij de hele uitrol van de mobiele teams wordt 

gerealiseerd, wordt niet als realistisch beschouwd. Er dient klaarheid te zijn in bovenstaande 

knelpunten en onduidelijkheden om verdere stappen te kunnen zetten. Wellicht is het aangewezen 

om een nota uit te werken voor de FOD-Volksgezondheid. 

Er werd afgesproken dat de netwerkcoördinatoren bovenstaande knelpunten ter sprake brengen bij 

het overleg met de Vlaamse netwerkcoördinatoren met Magda Coture.  

Na de kerstvakantie, op het volgende netwerkcomité, besteden we aandacht aan de verdere te nemen 

stappen. Er werd overwogen om dit te verschuiven van 11/01 naar 25/01 gezien de eindejaar periode.  

 

(Noot van verslaggever: We opteren ervoor om het komende comité toch door te laten gaan op 11/01.) 
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3.2  NETWERKSTRUCTUUR SARA 

FOD-Volksgezondheid geeft geen toestemming om SaRA te splitsen in twee netwerken. Mogelijk zijn 

er wel middelen ter beschikking voor de uitbreiding van de netwerkcoördinatie. Bij de nota met 

betrekking tot het gemeenschappelijk dossier zal de uitbreiding van de middelen voor 

netwerkcoördinatie formeel gesteld worden.  

Vanuit het netwerkcomité werd aangegeven wel voortgang te maken met de uitwerking van twee 

mesostructuren.  

Naast de uitbreiding van de netwerkcoördinatie is er binnen het SaRA nood aan inzet van middelen 

voor communicatie en organisatie. De mogelijkheid om middelen van OGGPA hiervoor aan te spreken 

werd gesuggereerd. 

Er werd afgesproken dat er opnieuw een werkgroep bijeenkomt die zich buigt over ‘financiering’ en 

‘structuur’ van SaRA.  

 

3.3  VORMING EERSTELIJNSZONES - ENGAGEMENTSVERKLARING 

• De vorming van de eerstelijnszones is volop aan de gang. SEL Amberes heeft dit proces opgevolgd 

en waar mogelijk gefaciliteerd. De motivatieteksten en engagementverklaringen moeten tegen 

eind december ingediend worden. Er wordt gevraagd aan de verschillende netwerkpartners om 

na te gaan of de gevraagde engagementen worden opgenomen. 

• Daarnaast is er de vraag of ook het netwerk een formele engagementsverklaring zal tekenen. Uit 

reacties bij netwerken in andere regio’s blijkt dat men overal ingaat op de vraag om engagement 

op te nemen als netwerk i.v.m. de opvolging van de eerstelijnszones. 

 SaRA besluit om de engagementsverklaringen voor de verschillende eerstelijnszones te 

onderschrijven. De ELZ zijn zeer belangrijk voor de organisatie van de hulpverlening. De voorzitters 

zullen tekenen. 

 

4. Ter info 

4.1 STAND VAN ZAKEN TEMPLATE: AANKLAMPENDE ZORG (SSeGGA) 

• Template werd ondertussen besproken in netwerkplatform functie 5. De nodige contacten zijn 

gelegd door het SSeGGA-team voor de verdere uitwerking van de template. 

• Stad Antwerpen heeft besloten om bijkomende financiële ondersteuning te voorzien aangezien 

de dienstverlening wordt uitgebreid naar de sociale verhuurkantoren. SaRA is het lokaal bestuur 

hiervoor dankbaar. 

• Gepland proces: op 9/01 bespreking op stuurgroep SSeGGA, op 11/01 bespreking finale versie 

op netwerkcomité SaRA, 15/01 uiterste indieningsdatum. 

 

4.2 ONTWIKKELINGEN W² DECREET 

Op 23 april 2014 werd het decreet houdende de werk- en zorgtrajecten (hierna het decreet van 25 

april 2014 genoemd) goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Het decreet richt zich op mensen met 

medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale (MMPPS) problemen die omwille van die 

redenen (tijdelijk) niet in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten, noch in het normaal economisch 

circuit, noch in de sociale economie.  

 

Het decreet stoelt op de visie van de participatieladder en richt zich daarbij tot stap 3 en 4: 

(3) Alle mensen die arbeidsmatige activiteiten uitvoeren (in eender welke sector) 

(4) Mensen die een activeringstraject doorlopen 
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De Vlaamse Regering bekrachtigde dit decreet op 25 april 2014. En in het  Vlaams Regeerakkoord 2014-

2019 werd het engagement opgenomen om het decreet gefaseerd uit te voeren binnen de budgettaire 

grenzen vanaf 2018. Het decreet omvat twee trajecten en één aanbod: 

 

- Activeringstrajecten 

o Tijdelijke trajecten 18 maanden aan mensen met MMPPS 

o Werkbegeleiding + zorgbegeleiding 

o Doel: lanceren naar betaalde arbeid met of zonder ondersteuning 

o Netwerken dienstverleners: zie schema 

- Trajecten maatschappelijke oriëntatie 

o Mensen met MMPPS die op korte en middellange termijn niet meer betaald aan de 

slag kunnen gaan 

o Oriëntatie en toeleiding naar zorg en/of arbeidsmatige activiteiten 

o Zal ingeschoven worden in GBO 

o Netwerken dienstverleners: zie schema 

- Aanbod van arbeidsmatige activiteiten 

o Vrijwillige, onbezoldigde arbeid voor mensen die door een MMPPS-problematiek niet, 

nog niet of niet meer terechtkunnen in het reguliere of beschutte 

tewerkstellingscircuit 

 

Voor het decreet worden oproepen verwacht in januari 2018 waarbij vermoedelijk één maand tijd 

wordt voorzien om deze te realiseren. Een goede voorbereiding op deze oproepen is dan ook 

wenselijk. Daartoe werd alvast volgende planning uitgewerkt: 

- 18 december - voormiddag: voorbereidende groep uit themagroep arbeid, aangevuld met 

partners uit OCMW, jeugdwelzijn (en VAPH?) 

- 18 december – namiddag: Netwerkplatform functie 3 

- 18 januari 13u: provinciale afstemming: NC’s + voorzitters thema arbeid + Kernactoren TAZ-

tris 

5. Varia 

• Project Skaeve Huse is goedgekeurd door Stad Antwerpen. Meer info via Jo Verstraeten. 

 

6. Volgende vergadering 

 

Donderdag 11 januari 2018 in een vergaderzaal van ZNA St.Erasmus van 16u tot 18u. 

Vergaderingen 2018 t.e.m. juni: 

• Donderdag 11 januari 2018 in een vergaderzaal van ZNA St.Erasmus van 16u tot 18u. 

• Donderdag 8 februari 2018 in een vergaderzaal van ZNA St.Erasmus van 16u tot 18u. 

• Donderdag 8 maart 2018 in een vergaderzaal van ZNA St.Erasmus van 16u tot 18u. 

• Donderdag 19 april 2018 in een vergaderzaal van ZNA St.Erasmus van 16u tot 18u. 

• Donderdag 17 mei 2018 in een vergaderzaal van ZNA St.Erasmus van 16u tot 18u. 

• Donderdag 14 juni 2018 in een vergaderzaal van ZNA St.Erasmus van 16u tot 18u. 

In principe elke tweede donderdag van de maand (in 2018 andere regeling voor april en mei gezien 

wettelijke feestdagen en schoolvakanties). 


