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1. Opvolging en goedkeuring vorig verslag
Opmerkingen bij vorig verslag:
-bij lijst vertegenwoordigers, niet P.C. Bethanië, maar PZ.
-Stien Van Dooren wil deelnemen aan netwerkplatform F3 voor ZNA Stuivenberg Langdurige zorg,
maar kan niet op donderdagen → moment te herbekijken.
2. Vormingsbudget voor inclusie, rehabilitatie
Jammer dat last minute zovelen afhaakten om het vormingsprogramma ‘netwerk volwassenen voor
F3’ samen te stellen. Die vergadering is niet doorgegeaan. We merken ook een lage aanwezigheid op
het netwerkplatform F3.
Gelet de timing wordt al een aanvraag ingediend voor:
-16 plaatsen voor de SRH basisopleiding
-een coachopleiding
-een docentopleiding (er is alvast 1 kandidaat, meerdere kandidaten mogen zich aandienen).
-En vanuit de themagroep arbeid is er een vraag naar de opleiding ‘psychisch welzijn op de
werkvloer’.
Deze vormingen zouden ten vroegste in het najaar 2019 worden georganiseerd.
Daarnaast is op langere termijn een inventarisatie nodig bij alle partners over de vraag:
Wie werkt en wil werken volgens de SRH-methodiek? Is deze door iedereen gedragen of zijn er
andere noden? Waar staat het netwerk op dit moment op het vlak van SRH en andere methodieken?
Een toekomstvisie moet nog meer uitgewerkt worden door het netwerkplatform F3. → te agenderen
op volgend NPF3.
De Keerkring werkt bijvoorbeeld, zoals heel de revalidatiesector, met het Schots instrument I’ROC.
Liesbet Felix wil hier volgende keer meer info over geven → te agenderen op volgend NPF3.

Ewout wil de aanvraag bij de FOD voor een laatste keer voorbereiden, met hulp van Liesbet Felix
voor het luik arbeid. Jo, Hildegard en Yves Kempeneers worden ook betrokken bij de aanvraag.

3. Werking omtrent ervaringsdeskundigen (de wijzigingen bij OGGPA en de
toevoeging ervaringsdeskundige armoede)
Het netwerk SaRA krijgt een ervaringdeskundige armoede voor ondersteuning, dit wordt een
pilootproject voor Vlaanderen. Start is vermoedelijk januari 2019. Taken zijn afhankelijk van het
profiel van de ervaringsdeskundige en van de vragen vanuit het netwerk. Bv inzet in de
bemoeizorgteams Ssega, stadsmanagement stad Antwerpen & mutualiteiten).
4. Terugkoppeling themagroep arbeid.
Momenteel zijn er veel evoluties (IPS, AMA, activeringstrajecten vanuit VDAB). Themagroep arbeid
volgt verder op.
5. Oxot
De Keerkring wil reeks aanbieden in Oxot Antwerpen. Valerie mailt Liesbet met contactgegevens van
Joost Willem van Oxot.

