VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA
8 FEBRUARI 2018

Aanwezigen
Marleen van Staey (Similes), Joris Housen (PZ Multiversum), Anne Grimon (CGG Andante - covoorzitter
functie 1), Mario Barremaecker (ZNA Stuivenberg / Erasmus), Stef Joos (PZ Bethanië), Yves Dingens
(CAW Antwerpen), Liane De Boeck (SEL Amberes), Linda Huybrechts (De Voorzorg), Veerle Van der
Velde (SEL Amberes – covoorzitter functie 1), Jo Verstraeten (De Vliering – covoorzitter functie 3), Dirk
Goeminne (PZ Multiversum – covoorzitter functie 3), Tino Ruyters (Free Clinic), Maarten Desimpel (PC
Bethanië), Joris Michielsen (PAAZ Klina), Jaak Roosens (GZA, PAAZ Sint-Vincentius), Tine Maes (GZA,
PAAZ Sint-Vincentius), Nicole Van Houtven (IBW De Link – covoorzitter functie 2), Wim De Puysselyr
(IBW De Link – covoorzitter F5), Menno Fransen (Tsedek), Jan Mampuys (CGG Andante – covoorzitter
SaRA), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator SaRA), Helga Peeters (netwerkcoördinator SaRA)

Verontschuldigd
Vicky Matthysen (ZNA Stuivenberg/Erasmus – covoorzitter SaRA), Eva Mangelschots (CAW
Antwerpen), Geert Dom (PZ Multiversum - covoorzitter functie 4), Jan Bogaerts (PZ Bethanië), Tamara
Schoefs (netwerkcoördinator internering), Hugo Pietermans (ZNA Stuivenberg/Erasmus - covoorzitter
functie 4), Els Draeck (OP WEGG), Andy De Witte (GZA, PAAZ Sint-Vincentius), Dirk Meeus (CGG
VAGGA), Mario De Prijcker (CGG VAGGA), Chris Anthonis (PZ Bethanië), Marleen Geentjens (IBW De
Sprong/PVT Landhuizen – covoorzitter F5)

1. Opvolging vorig verslag (11/01)
•
•

Er is nog geen nieuws vernomen over de template die werd ingediend i.v.m. aanklampende
zorg voor mensen die sociaal huren.
Correctie t.a.v. vorig verslag, de dialoog met de medische raad is lopende in PC Bethanië. Het
aantal bedden waarvan sprake in het verslag moet geschrapt worden, aangezien dit nog niet
vaststond.

Verslag wordt goedgekeurd, mits bovenstaande aanpassing.

2. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA
•
•
•

•
•

Koen Devylder wordt vervangen door Eva Mangelschots als deelnemer aan het netwerkcomité
voor CAW Antwerpen naast Yves Dingens.
Het ALERT-team start op. Het team richt zich op complexe profielen om woonbegeleiding te
bieden (o.a. via aanklampend werken).
Een centraal aanmeldingspunt voor vragen i.v.m. verslavingszorg (voorlopige naam ‘ADA’) zal
waarschijnlijk op 1 mei beschikbaar zijn. Het wordt gelokaliseerd in de Boomgaardstraat bij
CGG VAGGA. (Belangrijk voor goede afstemming met de advies- en wegwijzer!)
CAW Antwerpen zal de twee sociale steunpunten in Stad Antwerpen verder vorm geven.
Op 5 maart start het mobiel psychiatrisch team dat zich richt op daklozen. Het is intersectoraal
samengesteld en gelinkt aan het outreachteam van CAW Antwerpen. Marianne Destoop zal
als psychiater dit team opvolgen.
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3. Ter bespreking
3.1 GEMEENSCHAPPELIJK DOSSIER SaRA
Het voorstel voor gemeenschappelijk dossier werd overlopen door de leden van het comité. De laatste
bedenkingen en aanvullingen werden genoteerd door de netwerkcoördinatoren teneinde het dossier
verder te finaliseren en te bezorgen aan de FOD-Volksgezondheid.
De leden van het netwerkcomité gaan akkoord met het indienen van het gemeenschappelijk dossier
SaRA 2018.
3.2 ONTWIKKELINGEN W² DECREET
Op 23 april 2014 werd het decreet houdende de werk- en zorgtrajecten (hierna het decreet van 25
april 2014 genoemd) goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Het decreet richt zich op mensen met
medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale (MMPPS) problemen die omwille van die
redenen (tijdelijk) niet in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten, noch in het normaal economisch
circuit, noch in de sociale economie.
Het decreet stoelt op de visie van de participatieladder en richt zich daarbij tot stap 3 en 4:
(3) Alle mensen die arbeidsmatige activiteiten uitvoeren (in eender welke sector)
(4) Mensen die een activeringstraject doorlopen
De Vlaamse Regering bekrachtigde dit decreet op 25 april 2014. En in het Vlaams Regeerakkoord 20142019 werd het engagement opgenomen om het decreet gefaseerd uit te voeren binnen de budgettaire
grenzen vanaf 2018. Het decreet omvat twee trajecten (activering en maatschappelijke oriëntatie) en
één aanbod (arbeidsmatige activiteiten). Voor het decreet worden oproepen verwacht begin 2018
waarbij vermoedelijk één maand tijd wordt voorzien om deze te realiseren. Een goede voorbereiding
op deze oproepen is dan ook wenselijk.

4. Ter info
4.1 BELRAI GGZ STUDIE – DEEL 2
Op vraag van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), Jo Vandeurzen,
onderzoekt het Steunpunt WVG de bruikbaarheid van de BelRAI GGZ instrumenten in de GGZ in
Vlaanderen. De Vlaamse overheid wil met deze studie verder inzetten op de verbetering van de
continuïteit van zorg en de integratie van de diensten die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met
een ernstige psychiatrische aandoening en/of verslaving.
Men is op zoek naar GGZ netwerken voor volwassenen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan
dit onderzoek samen met een aantal voorzieningen uit het netwerk, met name psychiatrische
verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, mobiele 2b teams, psycho-sociale
revalidatiecentra en revalidatiecentra voor verslaving. Woonzorgcentra die een aparte afdeling
hebben voor personen met een ernstige psychiatrische aandoening en/of verslaving kunnen ook
deelnemen aan de studie.
Tegen 28 februari moeten we de kandidaten om deel te nemen aan de studie doorgeven.
Voor SaRA zijn dit: Tsedek, BW De Link, MTA De Link, BW Antwerpen, Free Clinic, RC De Keerkring,
SSeGGA, BW MIN, PVT Multiversum, WZC Zorgbedrijf en GZA.
Er leven echter bij de partners grote bedenkingen bij het gebruik van het instrument. Het gaat hierbij
o.a. over het feit dat dit instrument uitgaat van beperkingen i.p.v. krachten en mogelijkheden. Wat
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betekent dit als men er financiering aan koppelt? De BelRAI wordt door de partners die deelnamen
aan de studie deel 1, niet als een bruikbaar instrument beschouwd. De netwerkcoördinatoren
koppelen deze bezorgdheden terug aan de FOD Volksgezondheid en de andere netwerken.
4.2 TERUGKOPPELING PROVINCIAAL PZ-PAAZ OVERLEG
Er is afgesproken op het overleg om te bekijken binnen de deelnemende organisaties of er budget ter
beschikking kan worden gesteld om een onderzoeker aan de UA te financieren. Er is nood aan
empirische gegevens om te komen tot meer datagestuurde beslissingen omtrent de zorgnoden en
behoeften in de provincie (bv. met het oog op de reallocatie van bedden of het bieden van gepaste
zorg op het juiste moment in iemands proces). De doelstelling van het onderzoek is nog niet scherp
genoeg afgelijnd. In deze fase wordt er bekeken of er voldoende engagement is binnen de
verschillende voorzieningen. OGGPA volgt dit proces op.

5. Varia
•

Project Project Te Gek!? 2018 – open Geest tour.
o ZNA trekt dit project voor het netwerk, waarvoor dank.
o Overlopen van bedenkingen omtrent de inkomprijs.
o Hoe kunnen we de kaarten verdelen? (Via cultuurparticipatie? Voorafname door de
organisaties? ...)
 We bekijken de opties en beslissen volgend comité. (Zie ook bijlage bij verslag.)

6. Volgende vergadering
Donderdag 8 maart 2018 in een vergaderzaal van ZNA St.Erasmus van 16u tot 18u.
Vergaderingen 2018 t.e.m. juni:
•
•
•
•

Donderdag 8 maart 2018 in een vergaderzaal van ZNA St.Erasmus van 16u tot 18u.
Donderdag 19 april 2018 in een vergaderzaal van ZNA St.Erasmus van 16u tot 18u.
Donderdag 17 mei 2018 in een vergaderzaal van ZNA St.Erasmus van 16u tot 18u.
Donderdag 14 juni 2018 in een vergaderzaal van ZNA St.Erasmus van 16u tot 18u.

In principe elke tweede donderdag van de maand (in 2018 andere regeling voor april en mei gezien
wettelijke feestdagen en schoolvakanties).
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