
  

  

VERSNELDE DOORSTROOM SaRA - SHM  

WERKWIJZE EN AFSPRAKEN 2018 – VERSIE 16/03/2018 

VERWIJZENDE INSTANTIES  

  

Verdeling 23 wooneenheden 2018 binnen GGZ netwerk SaRA  

Voorzieningensoort  Voorziening  x-aantal  

wooneenheden  

SaRA-refentiepersoon  SHM  

PZ  Multiversum (Br. Alex.) 2  Dirk Goeminne  1 DIW   

PZ  Bethanië 2  Vinnes Aerts     

PZ  Multiversum (Amedeus) 2  Dirk Goeminne     

PZ  Stuivenberg  2  Vinnes Aerts     

IBW  De Vliering  2  Dirk Goeminne  2 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, Evenaar, Keerkring  2  Dirk Goeminne  1 DIW   

Inters. samenwerking KADANS wonen 1 Vinnes Aerts  

Gespecialiseerde verslavingszorg  ADIC, Free Clinic, De 

Sleutel  

2  Vinnes Aerts     

TOTAAL  23  waarvan 4  DIW  

   3 ABC  

         16 Woonhaven  

  

VOORWAARDEN KANDIDAAT-BEWONER OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DEZE PROCEDURE  

 
- Kandidaat-bewoner behoort tot één van volgende vier doelgroepen :  

o daklozen: mensen zonder vaste verblijfplaats, mensen in nood- of nachtopvang, mensen die op straat 

leven;  

o thuislozen: mensen in opvang voor thuislozen, mensen in opvang voor asielzoekers, mensen die 

binnenkort een instelling (bv. gevangenis, algemeen of psychiatrisch ziekenhuis) verlaten;  

o mensen met instabiele huisvesting: mensen die tijdelijk bij vrienden of familie wonen, mensen in 

woningen zonder huurcontract, mensen die uit hun huis gezet worden, … ;  

o mensen met ontoereikende huisvesting: mensen in tijdelijke of niet-conventionele woningen (bv.  

caravan/auto, tuinhuis of kraakpand).”   

- Kandidaat-bewoner heeft GGZ-problematiek;  

- Kandidaat-bewoner staat op de wachtlijst SHM (meer bepaald, bij die SHM waar de aanvraag voor ‘versnelde 

doorstroom’ wordt gedaan);  



- Gedurende laatste zes jaar heeft kandidaat-bewoner minstens drie jaar in Antwerpen gewoond of hij/zij kan 

aantonen dat er een duidelijke band met Antwerpen is;  

- Begeleiding aan huis kan gedurende ongeveer twee jaar gerealiseerd worden.  

 Nieuwe rol voor het psychiatrisch outreachteam dat instaat voor de begeleiding : Psychiatrisch 

outreachteam gaat mee bewaken dat de criteria versnelde doorstroom voldaan zijn en kunnen op basis 

hiervan cliënten weigeren (!) in systeem versnelde doorstroom, ongeacht of deze cliënt in aanmerking 

komt voor begeleiding of niet. In dit kader wordt voortaan bij de aanmeldingsbundel ook het sociaal 

verslag toegevoegd zodat men zicht krijgt op de woonsituatie van de kandidaat-bewoner.  

  

AANVRAAGPROCEDURE BIJ I.K.V. VERSNELDE DOORSTROOM SHM _  BINNEN SaRA  

 
1. De voorzieningen die aanspraak maken op een wooneenheid kunnen een aanvraagdossier voor doorgeven 

aan de respectievelijke SaRA-contactpersoon (zie hiervoor bovenstaande tabel)   

2. Het is de verantwoordelijkheid van de verwijzende voorziening om een aanvraagdossier samen te stellen 

met de nodige documenten (inclusief de begeleidingsovereenkomst) en deze te bezorgen aan de 

respectievelijke SaRA-contactpersoon. De SaRA-contactpersoon zal een aanvraagdossier pas overmaken aan 

de SHM als het volledig is.   

 Nodige documenten die de medewerker van de voorziening die de aanvraag doet aan de 

SaRAcontactpersoon dient te bezorgen:   

o Beknopt sociaal verslag voor SHM – getekend door kandidaat-bewoner (zie sjabloon BIJLAGE 1)  o 

Recent inschrijvingsnummer (van de SHM waar de aanvraag voor ‘versnelde doorstroom’ wordt gedaan)  

o Begeleidingsovereenkomst (zie BIJLAGE 2) – zie hieronder o Attest van gezinssamenstelling o Attest 

van woonhistoriek o Eventueel andere attesten of verklaringen zoals lopende echtscheiding, co-

ouderschap, enz, …   

 De verwijzende voorziening doet dus ook de aanmelding bij de psychiatrische thuisbegeleidingsdienst 

(PZT ADAPT, Mobiele Teams Antwerpen De Link en De Vliering (MTA), Outreachteam Min, IBW op eigen 

adres, …) en zorgt voor een ondertekende begeleidingsovereenkomst (zie BIJLAGE 2). Met ondertekend 

wordt bedoeld: ondertekend door de cliënt en een psychiatrisch outreachteam. De datum wordt ingevuld 

door de sociale huisvestingsmaatschappij, zij zijn  immers de laatste partij die ondertekenen en die de 

wooneenheid op een bepaald moment toewijzen.  

o Indien wordt aangemeld bij een psychiatrisch outreachteam is het belangrijk om te vermelden dat het 

om een dossier i.k.v. ‘versnelde doorstroom’ gaat. Deze dossiers worden immers prioritair behandeld en 

een beslissing inclusie/ exclusie wordt genomen binnen de 4 weken, gerekend vanaf ontvangst van de 

aanmeldingsbundel.   

Let op (!) : een in het verleden reeds toegezegde begeleiding door MTA is niet hetzelfde als het tekenen 

van een  begeleidingsovereenkomst in kader van versnelde doorstroom want dat betekent voor het 

MTA een engagement van +/- 24 maanden.  

3. De aanvragen voor versnelde doorstroom dienen gecoördineerd te verlopen. We werken met 2 

SaRAcontactpersonen die bij de SHM een aanvraag kunnen doen i.k.v. versnelde doorstroom.   

Deze SaRA-contactpersonen zijn :  

o Vinnes Aerts (IBW Antwerpen) - vinnes.aerts@ocmw.antwerpen.be   

o Dirk Goeminne (PC Sint-Amedeus) - dirk.goeminne@fracarita.org   

Indien andere dan de afgesproken SaRA-contactpersonen een aanvraag indienen bij de SHM, wordt hier niet 

op ingegaan door de SHM.  

Kijk goed in bovenstaande tabel met welke SaRA-contactpersoon jouw voorziening contact moet opnemen 

voor een aanvraag ‘versnelde doorstroom’ (!)   



4. Het is de verantwoordelijkheid van de verwijzende instantie om het psychiatrisch outreachteam dat instaat 

voor de begeleiding en de respectievelijke SaRA-referentiepersoon (respectievelijk Dirk of Vinnes) te 

informeren over het effectieve verhuismoment, zodat begeleiding kan opstarten en referentiepersoon 

dossier kan afvinken als ‘afgerond’ (!)  

  

VERFIJNING VAN DE AFSPRAKEN OP BASIS VAN OPGEDANE ERVARINGEN IN 2014 EN 2015  

 
 Wanneer een samenwerking met een kandidaat-huurder moeilijk begint te lopen, komen de drie partijen 

(cliënt, MA SHM en begeleider psychiatrisch outreachteam) samen om daarover te spreken. Indien de 

GGZ-begeleiding dan toch wordt stopgezet, is dit steeds in overleg (nooit éénzijdig) en ontvangen de 

SHM een afmeldingsverslag.  

 Er wordt streng gewaakt over instroom : kandidaat-huurders krijgen in kader van versnelde toewijs niet 

het voordeel van de twijfel : het geloof op succes moet aanwezig zijn, en dit zowel bij de verwijzende 

instantie als bij het psychiatrisch outreachteam die de begeleiding effectief zal opnemen (o.b.v. de 

opgedane ervaringen geldt in dit kader een bijzondere aandacht en extra waakzaamheid voor kandidaat-

huurders met een verslavingsproblematiek (in termen van overlast, e.d., …).)  

 Indien een begeleiding wordt doorgegeven van één team aan een ander, kan dit niet zonder overleg 

tussen de vier partijen (cliënt, MA SHM en begeleider psychiatrisch outreachteam (2x), doorgeven en 

ontvangend team)).  

  

  


