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VERSLAG THEMAGROEP 

‘GEZOND EN BETAALBAAR WONEN’ 

9 JANUARI '19 

Aanwezigen: 

Gert Rombouts (BW De Sprong - voorzitter), Marleen Geentjens (covoorzitter functie 5), Nadia 
Renders (OLO), Goedele Romanus (BW De Sprong), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator SaRA), 
Chris Anthonis (PC Bethanië) 
 

Verontschuldigd: 

Tom Van de Geuchte (CAW Antwerpen), Diana Verdonck (PC Bethanië), Stef Joos (PZT De Sprong), 

Helga Peeters (netwerkcoördinator SaRA) 

Agenda: 

- Overlopen verslag 24/10/2018 
- Overlopen en finaliseren Nota Nadia en Diana (cfr. mail 7/11/2018)  
- Stand van zaken rond gemeenten: uitnodiging Gemeente Brasschaat rond doelgroepen- 

beleid, toewijzingsbeleid ‘De Buurt’ Zoersel (Marleen), lokaal sociaal woonbeleid Wuustwezel 
(Diana) e.a.) 

- Planning 2019  
- Varia 

 

1. Goedkeuring vorig verslag (24/10) 

 
Verslag wordt goedgekeurd. 

2. Stand van zaken rond gemeenten: 

Yann Blommaerts (SVK SAS) gaf nogmaals aan zeker mee aan de tafel te willen zitten als het concreet 

wordt. Zeker belangrijk om vertegenwoordigers van SVK en SHM’s (Voorkempen, Ideale woning, 

Zonnige kempen regio zandhoven?) in de regio uit te nodigen.  

→ Nadia nodigt Yann B. uit en een vertegenwoordiger voor SHM, Goedele zal informeren bij de 

zonnige kempen, Ewout zal Ann Dewulf uitnodigen (Ideale woning) voor volgende bijeenkomst. 

Een Project SSegGa (mini) zou hier in de regio ook moeten opgezet worden. 

Eerst afspreken met SVK en SHM’s om dan een voorstel te doen aan de gemeenten. Het moet gaan 

over een capaciteitsuitbreiding voor cliënten. 

Ervaringen Wuustwezel (Nadia): men was niet negatief, men zegt wel duidelijk: niet teveel. Geen 

concentratie van de doelgroep op één plek. Gemeenten zijn wel actief wat betreft kwetsbare 

doelgroepen, in Brasschaat bijvoorbeeld is men aan de slag met vrijwilligers in de 

gezinsondersteuning. Er was wel sterk de vraag naar het aanbod langs onze kant, ggz.  

SHM en SVK moeten hierin zeker een rol spelen omdat zij hierin een belangrijke partner zijn. Het 

betreft hun patrimonium, ze willen uiteindelijk dat dit patrimonium goed verzorgd wordt. 

Men was op dit overleg toch al wat bekend met netwerk SaRA. 
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Staan zeker open voor een aantal plaatsten. Uiteraard vragen zij naar begeleiding.  

Nadia heeft gesproken vanuit ervaringen met doelgroep VAPH en laten horen dat dit voor de 

doelgroep ggz wat achter loopt. → zaadje is gepland, zijn al geïnformeerd.  

Ervaring Zoersel: toewijsbeleid richt zicht naar mensen met een kwetsbaarheid/beperking (ggz, 

fysieke handicap, e.d.) daarom moeten verschillende partners aanwezig zijn op dergelijke werkgroep. 

Besluiten van de werkgroep moeten een hele weg afleggen, op verschillende plekken geagendeerd 

worden. Uiteindelijk moet dit ook door de minister goedgekeurd worden. Het loopt  dus wel traag. 

Marleen zit in de werkgroep voor het project achter ‘De buurt’ (10 plaatsen). Naast Bethanië is ook 

Monnikenheide en De buurt betrokken in de werkgroep.   

Er zijn al wel wat projecten geweest in 2018 die samenwerkten met SHM: Huize Walde (Malle), 

Matrix-wonen (Boechout).  

Men vraagt vooral bereidheid om iets te doen als het nodig is! 

Ervaring Brasschaat: Tom volgt dit op. Tom sluit daar al aan, vanuit OLO sluit men ook aan, Goedele 

zal gaan voor Bethanië. Ewout zal de contactgegevens van Goedele doorgeven aan Bruno Van 

Mengsel. 

Voor de overige gemeenten moeten we misschien navragen bij SHM/SVK welke we best nog 

aanspreken om ‘de grond te bewerken’, ‘zaadjes te planten’. 

3. Nota als leidraad voor de afgevaardigden op het lokaal sociaal woonoverleg 

Het “Lokaal sociaal woonoverleg” is de ideale plek om onze werkgroep te gaan voorstellen en onze 
voorstellen te lanceren. In dat overleg zetelen de gemeentesecretaris, huisvestingsambtenaar, 
OCMW, SHM, SVK, Igean, ambtenaar ruimtelijke ordening,… Het wordt per gemeente georganiseerd 
en komt ongeveer per kwartaal samen.  
Ons voorstel is dat we naar elk lokaal sociaal woonoverleg gaan, telkens met 1à2 personen van onze 
werkgroep. 
 
1.WIE ZIJN WE?  
Kort voorstellen welke organisaties zetelen in onze werkgroep en waarom we in 2017 gestart zijn. 
 
2. WAT VRAGEN WE? 
Er is een tekort aan sociale woningen voor onze doelgroep nl. mensen met een ernstige 
psychiatrische aandoening. We willen hen helpen om hun re-integratie in de maatschappij mogelijk 
te maken. Een betaalbare woning is daarin de eerste stap. Daarom vragen we om deze mensen op te 
nemen als doelgroep in het toewijzingsbeleid van de gemeente, zodat zij sneller aan een betaalbare 
woning kunnen geraken. We proberen meer doorstroming te creëren voor mensen met een ernstige 
psychiatrische aandoening in het kader van “vermaatschappelijking van de zorg”. 
 
3. WAT BIEDEN WE? 
We bieden nazorg in de vorm van begeleiding in de thuisomgeving voor een periode van 1 jaar. De 
cliënten krijgen begeleiding op maat en er is na één jaar een evaluatie met alle betrokkenen. Dan 
wordt er beslist of de begeleiding kan afgerond worden met de belofte van waakvlamfunctie of er 
kan beslist worden dat de begeleiding voor 6 maanden wordt verlengd. Als er zich problemen zouden 
stellen in de loop van de begeleiding kan er steeds een tussentijds overleg geregeld worden. De 
bedoeling is de cliënt zijn woonsituatie te verbeteren en hem te helpen integreren in de 
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maatschappij. In het huurcontract kan staan dat thuisbegeleiding (tijdelijk) verplicht is. We hopen zo 
meer doorstroming te kunnen voorzien vanuit de ggz-voorzieningen. 
Na de gesprekken even bekijken of we ook nog een tekst moeten voorzien die we kunnen doorsturen 

eventueel. 

4. TO DO 

 
✓ Mail Bruno Van Mengsel doorsturen naar Goedele (Ewout)  

✓ SVK en SHM’s uit de regio uitnodigen op volgende bijeenkomst themagroep (Ewout, Nadia, 

Goedele) 

5. Planning volgende vergadering 

 

Volgende bijeenkomst: 6 maart 2019 van 13u30 – 15u00 met uitnodiging aan de partners van SVK en 

SHM’s op dezelfde locatie PZ Bethaniënhuis (Gebouw 5, Zaal Sophia) 

(25/02/2019 van 13u30 – 15u00 vrijhouden als back-up) 


