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• Bel-RAI: De Link en PVT nemen deel. Forensische belrai ook. Beschut wonen antwerpen ook. 

Eerste Belrai weinig herstel- en krachtgericht. = assessmenttool. Outcome: resultaten 

gebruiken om begeleidingsplan aan op te hangen. Is hulpverlenerstool. Tool is heel 

probleemgericht.  

Zorgnet Icuro: Kabinet schrok van onze reacties. Zat bij de onderzoekers. Nu vijf tot zes 

werkgroepen met hulpverleners om assessment te verbeteren.  

Bel-Rai 2.0: softwarematig? Wie heeft toegang? Problemen ook met historiek.  

Interrai: is internationaal gevalideerd.  

VSB (Vlaamse Sociale Bescherming): gaat de financiering daaraan vasthangen? Werd gezegd 

dat dit er los van staat.  

Moeten nu in de tweede ronde tien cliënten bevragen.  

Evoluties worden opgevolgd in NP5. Belangrijk dat de sector het goed opvolgt en kritisch 

blijft benaderen. 

 

• Vorig verslag: rond welke doelstellingen willen we werken? Hoe kunnen we goede praktijken 

delen?  

Template jongvolwassenen (Veerkrachtwonen) en SSEGA. Zal een keer worden voorgesteld 

op  NP5. 

Intervisie middelenmisbruik. In het najaar een nieuwe reeks. Wordt verder opgevolgde. 

Verder terugkoppeling themagroep ‘Gezond en Betaalbaar Wonen’.  

 

• Samenwerking met SVK. Afgesproken om jaarlijks bijeen te komen. Ook huurprijs SVK blijkt 

hoog te worden voor cliënten. SVK-pro-systeem: toestemming om samen te werken met 

grote bouwbedrijven. Verder veel druk om een stedelijk SVK te ontwikkelen: betaalbaar 

wonen, maar gericht op mensen die iets meer kunnen betalen dan bij SHM.  

Gemeentelijk Toewijzingsreglement (GTR): kunnen dan sneller naar maximaal 

puntensysteem te gaan.  

Opmerking: kan co-housing aangemoedigd worden.  

Brussel rechtzaak: nood aan aparte eenheden. 

CAW: willen eerder naar kleine wooninitiatieven in plaats van grote daklozenopvang. 

Meenemen aan de werkgroep gezond en betaalbaar wonen. 

Iedereen neemt binnen eigen regio contact op met SVK. Marleen (Voor- en 

Noorderkempen), Rob (Antwerpen), Wim (Mortsel) 

 

• Besluit van de Vlaamse Regering voor erkenningsnormen IBW en PVT. In bijlage document 

van zorgnet Icuro.  

In de BVR staat dat je een verblijfs- en begeleidingsovereenkomst moet hebben. Sjabloon 

biedt handvatten, maar kan aangepast worden door organisatie. Decreet:  

- Decreet: In theorie vanaf 1 januari 2019.  

- PVT: belangrijk gegeven: focus op herstelondersteunende zorg. Nieuw: minstens 10 

zorggebruikers. Hoop dat er verkleind kan worden. Anderzijds verplichting van 24u-

toezicht. Permanent toezicht: HV’s moeten in de nabijheid aanwezig zijn. 



(Oproepbaarheid op afstand moet aangevraagd worden). Er wordt gemist welke 

kwalificatie er moet zijn. Volgens de letter, kan je nu niet meer stellen dat het om een 

verpleegkundige gaat. Anderzijds blijven medische handelingen onder de 

verantwoordelijkheid van de verpleegkundige.  

Er moeten procedures ontwikkeld worden voor instroom. Gestructureerd in kaart 

brengen van zorgnoden.  

Nieuw is de verblijfsovereenkomst. Goed dat er een engagement wederzijds gevraagd 

wordt. Beleid rond vrijheidsbeperkende maatregelen, suïcidepreventie, vorming,… 

Geen integratieve voorstellen tussen BZW en PVT.  

Er kan nog altijd geen combinatie gemaakt worden met dagbehandeling.  

- BZW:  

Omschrijving capaciteit wordt vermeld op basis van begeleidingscontract. Dus niet 

insteek van de woning, meer de insteek van de begeleiding.  

Nele Roelandt zou antwoord moeten formuleren. Via Zorgnet Icuro. Noodzaak voor 

sommige voorzieningen om juridisch te fuseren? 

Er zal gewerkt worden met begeleidingsovereenkomsten die niet per definitie gelinkt zijn 

aan een woning. Wachtfunctie = grote verandering. Crisisplannen en signaleringsplannen 

essentieel. Belangrijk hier op casusniveau te kijken wat er nodig is.  

Er wordt ruimte gecreëerd om ervaringsdeskundigen aan te nemen. Uren psychiater: 

minstens drie uur.  

GPDR: nog geen duidelijkheid.  

Zijn er reeds denkprocessen m.b.t. dit decreet? Wat gebeurt er met het patrimonium? Kan behouden 

blijven? Patrimonium-VZW? Differentiatie met PZT en mobiele teams?  

Waar staat BZW voor? Mobiele teams: gaat meer richting behandelteams. Zit verder weg van 

begeleidingteams. Wat met PZT? Toevoegen aan kant mobiel team eerder dan BZW? PZT kunnen dan 

cliënten die afgerond zijn bij MTA verder opgevolgd worden. Voor welke doelgroep? Hoe kan er 

complementair samengewerkt worden.  

Is er nood aan een wegingstafel van verschillende partners.  

Mensen in BZW zijn ‘opgenomen’.  

Belangrijk dat er intersectoraal samengewerkt wordt. Wegingstafel over sectoren heen? Wordt 

volgende keer opnieuw geagendeerd. 

• Website 

Volgende vergadering beamer en toegang tot internet voorzien zodat er samen gekeken kan 

worden. www.netwerksara.be  

• Varia 

IFIC. Hoe gebeuren functieclassificaties? Organisatie nemen onderling met elkaar contact op. 

 

   

 

http://www.netwerksara.be/

