THEMAGROEP ‘TRIALOOG SARA’
20/09/2018
Uit de bijeenkomst:
•

•
•

•

•

•
•

De infocampagne is gelanceerd. Verschillende partners reageerden positief en nemen deel. Het is wel spijtig
dat er een aantal partners niet meteen gehoord hebben gegeven aan de oproep. Het is belangrijk om ook hen
te bereiken, zoals CAW, PAAZ’en,… Ook belangrijk om huisartsen en CGG te bereiken. Mick gaat na bij PC
Bethanië en ZNA of de infocampagne goed loopt. We zetten vooral in op de bekendmaking van de Similesslides. Ewout mailt naar partners die niet reageerden met Els, HOP en Marleen in cc. Belangrijk om op te
volgen tot eind december en dan te evalueren.
Praatcafé wordt opgenomen door de Herstelacademie. We laten dit even los in de themagroep ‘trialoog’ om
efficiënt onze krachten in te zetten.
Globaal plan ervaringsdeskundigheid. Er wordt hard gewerkt aan de laatste punten en komma’s. Het is een
krachttoer geweest, maar belangrijk om nu mee aan de slag te gaan om ook te signaleren naar de overheden.
Hoe gaan we hiermee om als netwerk SaRA? Wat kunnen we meenemen/leren van het globaal plan?
Oprichting Similes kring Mortsel-Boechout. Nood aan engagement van zowel naasten als hulpverleners. Het
is een belangrijk groeipad. Ludo zal ook contactmomenten opnemen voor naasten bij vzw De Link, beetje in
de lijn van infopunt ED.
SaRA werd geselecteerd voor een pilootproject voor de samenwerking met een ED ‘armoede’. Eind juni
ontvingen Helga & Ewout meer informatie hierover. Belangrijk om met de themagroep een plan op te stellen.
Dit werd ook geagendeerd op netwerkplatform functie 3. Er zijn veel kansen, maar ook valkuilen. Belangrijk
om in kaart te brengen.
o Een achtergrond in zowel GGZ als armoede zou een meerwaarde betekenen (witte raaf vinden).
o Vooral inzetten bij zorgvormen die nauw aansluiten bij projecten armoede.
o Bemoeizorg en toegankelijke zorg zien we als thema’s waar de ED armoede verschil kan maken.
o Volgende partners worden aanbevolen om te betrekken: SSEGA (Ellen Berghmans), casemanagement
Stad Antwerpen ( Luc Van der Straeten), gezondheidsfondsen.
o Lijkt zeer belangrijk om de ervaringsdeskundige te laten aansluiten bij de themagroep “Trialoog” voor
ondersteuning en opvolging.
o Hoe verder om onderzoek rond het pilootproject uit te bouwen?
Wat is de finaliteit van een infopunt ED? Hoe moeten we dit definiëren? Welke opportuniteiten zijn er?
Uitwerken vormingspakket. Dit is een belangrijk thema. Er zijn momenteel veel interessante methodieken,
maar we moeten inzetten op bekendmaking. Mogelijkheid om samen te werken met UCSIA (vooral praktische
zaken en locatie) is er. We gaan in kleine groep de verdere details uitwerken. David, Marleen, Kate, Wendy en
Helga zijn bereid om zich hiervoor in te spannen, waarvoor veel dank!
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Actiepunten en planning
Volgende bijeenkomst gaat door op maandag 26 november van 10u tot 12u bij het HOP Huis, Andreas Vesaliuslaan
39, domein PC Bethanië
Op te volgen actiepunten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Samenwerken met ‘ervaringsdeskundige armoede’
Uitwerken praktijkdag netwerkversterkende methodieken;
Oprichting Similes-kring Mortsel-Boechout en Kalmthout;
Infocampagne via partners (lopende);
Oprichting werking Ups en Downs Brasschaat (link maken met Erika?)
Globaal plan ervaringsdeskundigheid;
Infopunten ED uitbouwen, bestendigen?
Evoluties binnen OGGPA – hoe verder met OP WEGG?
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