
  

  

VERSLAG WERKGROEP   

VERSNELDE TOEWIJZING SARA-SHM  

WOENSDAG 14 NOVEMBER '18 

Aanwezigen  

Vinnes Aerts (IBW Antwerpen), Inge Verbrugge (Tsedek), Dirk Goeminne (PZ Multiversum), Wim De 

Puysseleyr (IBW De Link), Katelijne Pierré (ZNA Stuivenberg), Ewout Van Hove (Netwerkcoördinator 

SaRA)  

  

1. Huidige situatie plaatsverdeling 

Stavaza september - Verdeling 23 wooneenheden 2018 binnen GGZ netwerk SaRA  

Voorzieningensoort  Voorziening  x-aantal  

wooneenheden  

SaRA-

refentiepersoon  

SHM  

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

PZ  Bethanië  2 plaatsen   Vinnes Aerts   

 

PZ  Multiversum (Amedeus) 2 plaatsen 

 

Dirk Goeminne     

PZ  Stuivenberg  

 

2 plaatsen     Vinnes Aerts     

IBW  De Vliering  2 plaatsen Dirk Goeminne  2 DIW   

IBW  De Sprong  

 

2 plaatsen      Vinnes Aerts     

IBW  De Link  2 plaatsen       Dirk Goeminne     

IBW   Antwerpen  

 

2 plaatsen Vinnes Aerts     

IBW  Min  

 

2 plaatsen      Vinnes Aerts     

RIZIV-conventies  Tsedek, Evenaar, 

Keerkring  

2 plaatsen      Dirk Goeminne  1 DIW   

Intersect. samenwerking KADANS wonen 1 plaats 

 

Vinnes Aerts  

Gespecialiseerde verslavingszorg  ADIC, Free Clinic, De 

Sleutel  

2 plaatsen      Vinnes Aerts     

TOTAAL  23  waarvan 4  DIW  

   3 ABC  

                                                                                                                         16 Woonhaven  



2. Nieuw systeem versnelde toewijzing SHM-SaRA? 

➔ Stand van zaken actiepunten: 

o Termijn 1,5j begeleiden is te lang. 1j. gegarandeerd is beter zodat we geen structurele 

instroom creëren. Daarna waakvlamfunctie garanderen. 

o Actiepunt cijfers objectiveren = niet eenvoudig. Vinnes en Dirk laten los vooraleer 

concrete adres bekend is. Dus cijfers kunnen enkel via de partners die plaatsen hebben 

in het contingent. MTA vinden het mogelijks. Niet 100% wel een zekere indicatie. Wim 

en Nele proberen zicht te krijgen. 

▪ Davy voor For K 

▪ Dirk vraagt Tine Lefevre en De Knoop 

▪ Wim voor De Link 

▪ Katelijne voor PZT Adapt 

▪ Vinnes heeft zicht op 1 plaats in het Kiel 

o Best via postcode inventariseren 

o Wie volg je nog, wie niet meer? Termijn  

o Wijze van afronding 

➔ Opzoeken spreiding contingent sociale woningen via drie bronnen: stad in cijfers, Vlaamse 

woning maatschappij en SHM. Inge zoekt verder uit. 

➔ Informele gesprekken met PZT De Sprong, willen constructief meedenken. Op gepaste 

moment de formele vraag stellen. 

➔ App: juridische dienst van ZNA zoekt uit hoe deze gegevens gedeeld kunnen worden. Ook 

technisch delen tussen servers is niet eenvoudig. Hoe anonimiseren? Katelijne volgt verder op. 

➔ Het is lastig dat aanmelders meteen met SHM in contact treden, dan zijn Vinnes en Dirk niet 

op de hoogte. 

➔ Nieuwe regelgeving van BW? Kan dit oplossingen bieden? Dit is op dit moment nog complex. 

Actoren schatten kansen en bedreigingen in. Belangrijk dat functie 5 dit verder opneemt en 

ook het verhaal ‘versnelde toewijzing’ bekijkt als er ruimte is. 

➔ Zou het interessant zijn om met 1 verantwoordelijk arts te werken als het gaat over instroom 

‘versnelde toewijzing’? 

 

➔ Uitgangspunten: 

o Uitgangspunt: geen plaatsen verspillen, dit vraagt gedragenheid op niveau 

netwerkcomité (bv. in relatie tot doelgroep afbakening MTA). 

o Uitgangspunt: partners in contingent actief bevragen om waar mogelijk outreach voor 

‘versnelde toewijzing’ op te nemen. Wel opletten op kwalitatieve hulpverlening 

bieden en samenwerking met SHM. 

o Het is een belangrijk criterium dat mensen wel degelijk passen bij de doelgroep van de 

MTA en dat het niet enkel een woonvraag is (anders zorgen voor andere outreach). 

o We kiezen ervoor om in 2019 (opstartjaar mobiele teams) een centrale instroom te 

organiseren voor ‘versnelde toewijzing’ binnen grondgebied van Stad Antwerpen. Dit 

is experimenteel en enkel een engagement voor 2019 zodat we de nieuwe situatie 

nauwgezet kunnen opvolgen. De leden die de centrale instroom organiseren doen dit 

in nauwe samenwerking met de themagroep. We kiezen voor ad hoc bijeenkomsten 

omdat we denken dat de frequentie zal fluctueren. Aangezien dat we hier personele 

middelen voor inzetten kiezen we er enkel voor om bijeen te komen als het gaat over: 

complexe vragen, tegengestelde perspectieven (bemiddeling) of afstemming visie tss 

mobiele teams. 



Centrale instroom wordt gevormd door: Dirk & Vinnes (procedure ‘versnelde 

toewijzing’), Inge (vertegenwoordiger partners in contingent SaRA), Katelijne & ? 

(MTA’s ZNA/Multiversum), Wim (vertegenwoordiger F5) 

➔ Acties: 

o Cijfers objectiveren tegen volgende bijeenkomst van toewijzingen 2013-2018 door 

allen. Dit geeft ons een beeld of er sprake kan zijn van een gelijke spreiding tussen de 

nieuwe 2B-teams. 

o Vragen om app van ZNA te gebruiken om versnelde toewijzing in kaart te brengen door 

Katelijne.  

o Toewijzingen in Ekeren/Bezali, vraag aan MTA De Sprong om begeleiding op te nemen 

door Ewout. 

o Contingent sociale woningen in beeld brengen door Inge. 

o We ‘testen’ de piste rond centrale instroom tijdens de bijeenkomst rond 

operationalisering mobiele teams op 23/11 en vragen aan akkoord tijdens de 

themagroep op (4/12) door allen. 

 

3. Verdere planning bijeenkomsten  

 

 Volgende vergadering : Dinsdag 4 december van 11u tot 12u45 bij ZNA St.Erasmus. 

 

 


