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VERSLAG THEMAGROEP 

‘GEZOND EN BETAALBAAR WONEN’ 

25 APRIL '18 

Aanwezigen: 

Chris Anthonis (PC Bethanië), Diana Verdonck (PC Bethanië), Helga Peeters 
(netwerkcoördinator SaRA), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator SaRA), Gert Rombouts (BW De 
Sprong) 
 

Verontschuldigd: 

Marleen Geentjens (covoorzitter functie 5), Nadia Renders OLO), Tom Van de Geuchte (CAW 

Antwerpen) 

 

1. Overlopen to do’s vorig verslag: 

 

- Home Filip Speth aanspreken i.v.m. vertegenwoordiging op de themagroep. (Tom)  Nog geen 

gegevens. 

- IGEAN (intercommunale) contacteren i.v.m. mogelijkheden tot samenwerking (Tom en 

Nadia). Nog geen gegevens. 

- De ideale woning contacteren i.v.m. toewijzingsbeleid en gangbare procedures (Ewout). 

Hadden wel oren naar onze doelstellingen. Worden meestal gecontacteerd door Gemeenten 

zelf. Daarop reageren ze dan om in gesprek te gaan.  

Ann Meerschaert van de Ideale woning stond wel open om adviezen te geven. Eventueel 

haar in de toekomst bij het overleg vragen? 

 Haar tips:  

Je kan enerzijds: focussen op de toekomstplannen. Bij nieuwbouw, doelgroepenbeleid er 

in plannen. 

Je kan anderzijds: vertrekken vanuit het bestaande. Gemeenten contacteren om 

bestaand doelgroepenbeleid af te stemmen op de doelgroep.  

 

Er zijn meerdere mogelijkheden om dit aan te pakken o.a. via lokaal woonoverleg, 

afzonderlijk aanspreken van OCMW secretaris, via VVSG (Vlaamse vereniging steden en 

gemeenten) zou lokale partners verbinden… 

VVSG: In mei bijeenkomst rond activering vrije tijd en ontmoeting. Alle gemeenten zijn 

hier lid van. Volgens aanwezige info is dit eerder een beleidsondersteunend orgaan en 

misschien minder relevant. 

- Lijsten bezorgen van contactgegevens van OCMW-secretarissen. Voorkempen is OK. Schoten 

ook OK. Overige bevragen bij Tom. Benadrukken dat we dit best volgende keer hebben, 

indien niet aanwezig doormailen aub.  

- Voorzitters themagroep maken afspraken over rolverdeling met netwerkcoördinatoren = OK 

- Informatie bundelen zodat dit niet verloren gaat (Ewout) = OK 
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- Brief opstellen voor OCMW-secretarissen (netwerkcoördinatoren maken aanzet, leggen voor 

aan voorzitters, vervolgens aan themagroep). Samen gefinaliseerd op 25/04/2018. 

 

 Vraag afzonderlijk stellen. Verhoogt de druk. Kunnen zich dan minder verschuilen achter 

bestaande overlegorganen. Eén mail naar iedereen zodat ze van elkaar weten wie de brief 

kreeg. In CC de partners. 

 Informeren bij Greet Buyse over het initiatief om deze brief te versturen. Aanpak bevragen, 

inhoud van de brief, eventuele suggesties? (Diana vraagt dit na). 

 Meso-structuur SaRA EL-zones (Noorderkempen, Voorkempen) zal ook gemeentes 

aanschrijven. Misschien is dit veel ineens voor de gemeenten? Het is belangrijk om het 

actieplan van deze groep duidelijk te communiceren in overleg rond Meso-structuur. Vragen 

aan Tom om dit te doen.  

 Vooraleer brief te versturen, de SEL-coördinatoren op de hoogte brengen (Helga&Ewout). 

Ook het antwoord van Diana meenemen naar SEL-coördinatoren. Coördinatoren vrijblijvend 

uitnodigen op dit overleg. Eventueel verslagen doorsturen zodat ze kunnen volgen en 

reageren of van daaruit aansluiten.  

 Er zijn ook een aantal secretarissen die ondertussen de titel algemeen directeur hebben 

gekregen. Attent op zijn in de aanspreektitel.  

 

➔ bekijken wie de mail/brief verstuurd. Dit is belangrijk omdat dit zal bepalen bij wie de 

antwoorden zullen terechtkomen.  

➔ Nog even wachten op het antwoord van Diana ivm de reactie van Greet Buysen op de 

brief, alvorens de brief te versturen. 

2. Relevante info 

 

- Zorgnet Icuro stelde een memorandum lokale verkiezingen op: welke vragen kan je stellen 

aan lokale gemeenten?  Ligt helemaal in de lijn met de doelstellingen van deze groep. 

- Belangrijk om weten: een toewijzingsbeleid kan ook inhouden dat je niets doet voor 

specifieke doelgroepen en de gewone richtlijnen volgt. 

- Proeftuinproject Zorgdorpen (Gent) gefinancierd door sociale geëngageerde ondernemers. 

Ondersteuning/begeleiding wordt voorzien via RTH. Claudi Claes (UGent) doet hiernaar 

onderzoek (zorgvormen).  

“Proeftuinen Zorgdorpen” is een erkend project gefinancierd door het Agentschap “Zorg en 

Gezondheid”. Specifiek aan deze proeftuin is dat verschillende sectoren (GGZ, VAPH, 

ouderen,…) , financieringsvormen en verschillende woonvormen samengebracht worden om 

te komen tot een vernieuwende manier samen te werken. De doelgroep van het project zijn 

personen met een langdurige psychiatrisch opnameverleden, dak- en thuisloze personen en 

personen gekend bij het VAPH. Een eerste doelstelling van het project is het creëren van 

kansen tot inclusief en autonoom wonen d.m.v. persoonsgerichte ondersteuning teneinde de 

kwaliteit van leven te bevorderen. Zorgdorpen vzw heeft ook tot doel om enkele concepten 

te ontwikkelen en te beschrijven, die bruikbaar zijn zodat in de toekomst werkvormen 

kunnen gekopieerd worden die toeleiden naar autonome zorg- en woonvormen. In het 

onderzoek werd geëvalueerd of de doelstellingen van het project gehaald werden a.d.h.v. 
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een afname van de WHOQOL-Bref vragenlijst, diepte-interviewing en focusgroepen. Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd door Neelke Ferket en Sofie Vindevogel (promotor). 

→ OLO zou hierover misschien meer weten. Nadia bevragen hierover. Helga en Ewout 

nemen contact met collega’s van 107 Gent om dit te onderzoeken. 

→ bekijken of er linken kunnen gelegd worden met dit project. 

- Diana voegt tot dat SAS (SVK) ook veel moeite doet om sociale ondernemers te vinden om 

beschikbare woningen te vergroten.  

- Er werd een projectaanvraag vanuit PC Bethanië ingediend bij de hogere gezondheidsraad. 

Titel luidt: Huisvestingsproblematiek als onderschatte factor in de missie met betrekking tot 

de geestelijke gezondheid.  

 

3. Te ondernemen acties:  

➢ Home Filip Speth aanspreken i.v.m. vertegenwoordiging op de themagroep. (Tom)   

➢ IGEAN (intercommunale) contacteren i.v.m. mogelijkheden tot samenwerking (Tom en 

Nadia).  

➢ Het is belangrijk om het actieplan van deze groep duidelijk te communiceren in overleg rond 

Meso-structuur EL-zones Voorkempen en Noorderkempen. Vragen aan Tom om dit te doen. 

➢ Nadia bevraagt Greet Buyse over onze plan van aanpak rond brief voor de OCMW-

secretarissen. Inclusief feedback over de brief zelf.  

➢ Ewout en Helga houden netwerkcoördinatoren SEL op de hoogte over onze actie.  

➢ Nadia bevragen rond kennis van proeftuinproject Zorgdorpen (Gent). Ewout en Helga 

informeren hierover bij coördinatoren van 107 Gent. 

 

4. Planning volgende vergadering 

 

Woensdag 6 juni van 14u30 tot 16u in vergaderzaal Sophia van PC Bethanië 

 


