
1 
 

VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 

8 MAART 2018 

 

 

Aanwezigen 
Marleen van Staey (Similes), Jan Bogaerts (PZ Bethanië), Joris Housen (PZ Multiversum), Els 

Vanheusden (PZ Multiversum), Anne Grimon (CGG Andante - covoorzitter functie 1), Mario 

Barremaecker (ZNA Stuivenberg / Erasmus), Yves Dingens (CAW Antwerpen), Liane De Boeck (SEL 

Amberes), Veerle Van der Velde (SEL Amberes – covoorzitter functie 1), Stef Spiessens (SEL Amberes), 

Jo Verstraeten (De Vliering – covoorzitter functie 3), Tino Ruyters (Free Clinic), Maarten Desimpel (PC 

Bethanië), Hugo Pietermans (ZNA Stuivenberg/Erasmus - covoorzitter functie 4), 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), Magda Coture (adjunct 

federaal coördinator GGZ) 

Verontschuldigd 
Vicky Matthysen (ZNA Stuivenberg/Erasmus – covoorzitter SaRA), Eva Mangelschots (CAW 

Antwerpen), Geert Dom (PZ Multiversum - covoorzitter functie 4), Linda Huybrechts (De Voorzorg), 

Tamara Schoefs (netwerkcoördinator internering), Dirk Goeminne (PZ Multiversum – covoorzitter 

functie 3), 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 (8/02) 

• Aanpassing punt ‘sociale steunpunten gezondheid in stad Antwerpen’: 

o Bedoeling is om voor het somatische luik, voor de wijken Noord en Kiel een aanbod te 

doen. Voor een beperkt deel zal dit door CAW Antwerpen opgenomen worden - een 

ander deel door andere diensten. Wat zal CAW doen? Fysiek onthaalpunt vanaf 16 

april 2018, waar bewoners van de wijk terecht kunnen met hun gezondheid 

gerelateerde vragen: 

Antwerpen Noord: Adres: Sint Amandusstraat 3, 2060 Antwerpen 

Antwerpen Kiel: Emiel Vloorstraat 13, 2020 Antwerpen. 

o Tussen april 2018 en december 2018 biedt men 80 kwetsbare wijkbewoners 

ondersteuning om aan te sluiten bij en gebruik te maken van de reguliere zorg- en 

welzijnsvoorzieningen, inclusief de actieve dossiers vanuit SSG Noord en Kiel. 

o De stad wenst een stadsbreed plan met dit aanbod, alsook een uitrol tegen eind dit 

jaar. 

 

Verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA 

• De aanvraagdossiers voor de eerstelijnszones in het werkingsgebied zijn allen goedgekeurd. 

Proficiat aan SEL Amberes voor het mooie resultaat en dank voor het harde werk! 
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3. Ter bespreking 

3.1 AANMELDING NA DETENTIE 

De geschiedenis en de werking van Tandem werden toegelicht door Kaat Vanthuyne, coördinator van 

het Tandemteam. Verder werd stilgestaan bij een aantal knelpunten/aandachtspunten: 

• Het aantal VTE binnen het Tandemteam is erg beperkt, wat maakt dat er reeds grote 

wachtlijsten zijn.  

• Het is niet makkelijk om openheid te vinden binnen alle voorzieningen voor gedetineerden.  

• De (wijze van) informatiedeling blijkt een grote invloed te hebben op het al dan niet vlot 

kunnen aanmelden van cliënten. Daarbij is het een zoeken naar welke informatie relevant is 

om met wie te delen. Blijkt dat wanneer er minder informatie gegeven wordt, het makkelijker 

is om mensen toe te leiden. 

Verder blijkt dat wanneer cliënten zelf op gesprek kunnen komen, de kans om weerhouden 

te worden voor behandeling groter is, dan wanneer er vooraf dossiergegevens werden 

gedeeld zonder persoonlijk contact. 

• De voorwaarden die gesteld worden voor behandeling zijn niet evident. Vaak wordt er 

gevraagd naar huisvesting, een uitgebouwd (zorg)netwerk en motivatie.  

• Het is een zoeken hoe er aansluiting gevonden kan worden bij de vermaatschappelijking van 

de zorg. Vaak is het voor cliënten niet mogelijk om zich rechtstreeks vanuit de gevangenis aan 

te melden voor bijvoorbeeld BZW. 

Reflecties vanuit het netwerkcomité: 

• Het gaat vaak om casussen die vragen om een ketenaanpak zoals dit bij Kadans-wonen 

georganiseerd wordt, met een intense samenwerking tussen GGZ, justitie, welzijn,…  Via die 

weg kunnen krachten gebundeld worden. 

• Er wordt gevraagd of er samenwerking en expertisedeling met het schakelteam kan gebeuren. 

Kaat Vanthuyne en Helga Peeters zullen hiertoe contact opnemen met Tamara Schoefs. 

• Verder wordt aangegeven dat ook lokale besturen een belangrijke verantwoordelijkheid te 

nemen hebben. Er is immers nood aan een intersectorale aanpak. Dit is niet enkel een GGZ-

aangelegenheid. 

• Indien er zich toch knelpunten voordoen i.v.m. een doorverwijzing mag de vraag gesteld 

worden aan SaRA om te faciliteren door de (betrokken) partners samen te roepen. 

3.2  STRATEGISCHE PLANNING 

❖ Verdere stappen gemeenschappelijk dossier SaRA 

• Op 24/4 wordt SaRA uitgenodigd bij de FOD Volksgezondheid met een vertegenwoordiging 

(vanuit verschillende functies) om het gemeenschappelijk dossier dat werd ingediend te 

bespreken. Er wordt nog een oproep gedaan door de netwerkcoördinatoren voor 

geïnteresseerden.  

Drie insteken voor het gesprek: uitrol en verdieping mobiele teams met aandacht voor 

doelgroepen waar bedden voor worden gesloten, intensifiëring functie 4, governance 

structuur (bv. nood aan extra VTE netwerkcoördinatiefunctie). 

• Wat gebeurt er met het voorwaardenkader dat wordt gesteld in verschillende dossiers uit 

netwerken volwassenen? De gesprekken hierover zijn lopende met de betrokken actoren. In 

de tussentijd wenst de FOD Volksgezondheid met de netwerken in gesprek te gaan. 

• De tekst omtrent intensifiëring functie 4 werd aanvaard. De overheid vraagt de steun van de 

sector voor verdere uitwerking.  
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❖ Netwerkstructuur 

• Korte situatieschets: 

o 14/9/’17 – evaluatie van de structuur in comité. Besluit: vraag aan FOD 

Volksgezondheid om SaRA te splitsen. (Drie belangrijke argumenten: tekst FOD 

Werkgroep werkingsgebieden, verschillen grootstedelijke en (semi)rurale context, 

hervorming 1ste lijn). 

o 12/10/’17 – indiening nota bij FOD Volksgezondheid. 

o 20/11/’17 – IMC geen toestemming voor splitsing, wel uitbouw mesostructuren. 

o 11/01/’18 en 8/02/’18 bespreking op comité om tot gemeenschappelijke 

besluitvorming te komen. 

o 16/02/’18 – nieuwe nota ingediend bij FOD Volksgezondheid om nood aan werkzame 

structuur te signaleren. 

• Hoe gaan we verder om tot een performante netwerkstructuur te komen die tegemoetkomt 

aan de noden van alle partners? 

o PC Bethanië bezorgde een nota aan de leden met een plan van aanpak voor uitbouw 

netwerkstructuur van SaRA-Oost. Bedoeling is om actie te ondernemen via een 

participatief proces met grote betrokkenheid van eerstelijnspartners. Een kleine groep 

zal dit initiatief voorbereiden op 30/3 met oog op een brede uitnodiging in juni.  

o Het is belangrijk om af te stemmen op de eerstelijnszones en een ‘zachte’ structuur op 

te bouwen. 

o We dienen te kijken naar wat gemeenschappelijk is en hoe we de volledige structuur 

vervolgens afstemmen. Metafoor van autostrade bouwen en dan lokaal op de 

verschillende stroken rijden. 

o De FOD Volksgezondheid doet het aanbod om een externe procesbegeleider te 

voorzien om te faciliteren. 

 

Besluit: We moeten operationeel organisch groeien en dan verbinden met het geheel. Het initiatief 

zoals beschreven in de nota van PC Bethanië voor een participatieve uitbouw van een mesostructuur 

wordt verder vormgegeven. De netwerkcoördinatoren volgen dit mee op.  

 

❖ Strategisch plan, activiteitenverslag, website 

• Volgens de overeenkomst met de FOD Volksgezondheid wordt er jaarlijks een 

activiteitenverslag en strategisch plan verwacht tegen 31/03. De netwerkcoördinatoren 

stellen het activiteitenverslag op. Er wordt ook een voorstel opgemaakt voor het strategisch 

plan. Aan de partners en functievoorzitters wordt gevraagd om relevante doelstellingen aan 

te leveren. De netwerkcoördinatoren doen hiervoor nog een oproep. 

• Er is een nieuwe website voor SaRA in opmaak. Dit zal in de komende weken gebeuren. Er 

wordt een oproep gedaan door de netwerkcoördinatoren voor partners die geïnteresseerd 

zijn om zich over de inhoud te buigen (bv. beoordeling door communicatiemedewerkers). 

 

3.3 ONTWIKKELINGEN WERK ZORG DECREET & INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN (IPS) 

• Het project met betrekking tot het zorg-werkdecreet moet tegen 27 maart ingediend worden. 

WEB-VZW Turnhout is penhouder. Binnen SaRA zijn CGG Andante, CGG Vagga en RC De 

Keerkring betrokken bij de uitwerking van het project. 

• Er wordt gezocht naar twee standplaatsen binnen SaRA voor IPS-coaches. Kandidaten worden 

doorgegeven via Helga Peeters aan Berdien Geys van GTB. 
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• Er wordt gevraagd dat leden van het netwerkcomité aandachtig zijn voor verbinding met de 

leden van de themagroep arbeid ten einde goed op de hoogte te zijn van de recente 

ontwikkelingen en hier waar wenselijk binnen hun voorziening over af te stemmen. 

 

3.4 GROOT PARTNEROVERLEG SaRA IN MEI 2018? 

Er doet zich een opportuniteit voor om een Groot Partneroverleg te organiseren. Er is een stagiaire 

aanwezig bij OGGPA die de netwerkcoördinatoren kan ondersteunen voor de organisatie. Tevens is er 

een samenwerkingsmogelijkheid met de AP-Hogeschool voor een locatie. De datum zou 31/5 zijn. Dit 

is kort dag en daarom wordt er engagement gevraagd aan de partners voor de inhoud van het 

programma. 

De leden van het netwerkcomité gaan akkoord met de organisatie van het Groot Partneroverleg op 

31/5. Als thema wordt gekozen om in te gaan op ambulante zorg voor mensen met een verslaving (ref. 

verslag netwerkcomité november 2017). Els Vanheusden zal Geert Dom vragen als spreker. De 

gespecialiseerde verslavingszorg engageert zich ook voor het programma. Daarnaast lijkt het aspect 

van naasten ook relevant voor het thema. 

 

4. Ter info 

4.1 BELRAI GGZ STUDIE – DEEL 2 

We zullen vanuit SaRA participeren aan het onderzoek. Er zijn wel bezorgdheden geuit door de 

partners i.v.m. het gebruik van de BelRAI (voornaamste knelpunt is dat het niet herstelgericht is). De 

netwerkcoördinatoren hebben dit doorgegeven aan de FOD Volksgezondheid. 

Deelnemers SaRA: Tsedek, BW De Link + proeftuin veerkracht wonen, BW Antwerpen, MTA De Link, 
Free Clinic, RC De Keerkring, SSeGGA, BW MIN, PVT Multiversum, WZC Zorgbedrijf en WZC GZA Zorg 
en Wonen 

4.2 VRAAG KADANS WONEN – PROCEDURE VERSNELDE TOEWIJZING 

KADANS Wonen vraagt om te kijken naar een mogelijkheid om structureel beroep te doen op 1 extra 

plaats versnelde toewijzing in het contingent van SaRA .  

De leden van het netwerkcomité vragen om betrokken partners aan te spreken om te kijken of en hoe 

we tegemoet kunnen komen aan deze vraag. 

4.3 BRAINSTORM OPROEP PROJECTEN HOGE GEZONDHEIDSRAAD 2018 

De Hoge Gezondheidsraad werkt adviezen en aanbevelingen uit die wetenschappelijk onderbouwd 

zijn. De vraag wordt gesteld om adviesthema’s aan te reiken die prioritair zijn inzake GGZ. Er wordt 

gevraagd aan de partners om na te denken over onderwerpen die overeenstemmen met noden op het 

terrein. Ten laatste indienen tegen 30/4! 

4.4 TEMPLATE:AANKLAMPENDE ZORG (SSEGGA) 

SaRA kreeg goedkeuring voor uitvoering van de template. Proficiat aan alle betrokken en in het 

bijzonder penhouder vzw De Vliering! 

5 Varia 

• Project Project Te Gek!? 2018 – open Geest tour. 

o Het aanbod zal opgenomen worden in het overzicht van de tiendaagse van de GGZ. 

o Er wordt momenteel onderzocht of Stad Antwerpen de ticketverkoop kan organiseren. 

Als dit niet lukt kan dit mogelijks via de website van ZNA. 

o We zullen werken met voorinschrijvingen. 

o We dienen te kijken naar de mogelijkheden voor een verdeelsleutel voor de tickets. 
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6 Volgende vergadering 

Donderdag 19 april 2018 in een vergaderzaal van ZNA St.Erasmus van 16u tot 18u. 

Vergaderingen 2018 t.e.m. juni: 

• 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). 


