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VERSLAG THEMAGROEP 

‘GEZOND EN BETAALBAAR WONEN’ 

24 OKTOBER '18 

Aanwezigen: 

Gert Rombouts (BW De Sprong - voorzitter), Marleen Geentjens (covoorzitter functie 5), 
Diana Verdonck (PC Bethanië), Nadia Renders (OLO), Stef Joos (PZT De Sprong), Goedele 
Romanus (BW De Sprong), Helga Peeters (netwerkcoördinator SaRA), Ewout Van Hove 
(netwerkcoördinator SaRA) 
 

Verontschuldigd: 

Chris Anthonis (PC Bethanië), Tom Van de Geuchte (CAW Antwerpen) 

 

Agenda: 

1. Goedkeuring verslag 06/06/2018 (zie bijlage).  
2. Reacties op nota en afstemming rond concrete stappen/strategie 
3. Overlopen to do’s vorige bijeenkomst 
4. Relevante info vanuit andere werkgroepen, overlegmomenten 
5. (Co)voorzitterschap evalueren in kader van verdere doelstellingen themagroep 
6. Varia 

 

1. Goedkeuring vorig verslag (06/06) 

• Philippe Speth: loslaten, zullen hiervoor geen tijd vrij maken. 

• Igean op dit punt niet heel belangrijk. 

• Afstemming EL-zone, door Tom te bewaken. 

• Proeftuin zorgdorpen: losgelaten nu. 

• Vanuit SHM wil men eventueel aansluiten als adviseur wanneer er concreet gesproken 

wordt. Zouden we ook iemand van SAS aanspreken? Ian Blommaert (SVK ‘t SAS) is hiervoor 

ook vragende partij. 

• Noorderkempen heeft een themagroep ‘wonen’. Voorkempen heeft het niet. 

• 5-sporen is nog wat te vaag om dit in tekst al uit te werken. Hiervoor moeten de zaken toch 

wat concreter zijn. 

 
Verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Reacties op nota en afstemming rond concrete stappen/strategie 

• VAPH partners hebben een andere organisatie, andere doelgroep. Men wil zeker 

samenwerken, zolang het blijft passen voor het VAPH wat betreft hun opdracht.  

• Uit de reacties van de gemeenten blijkt wel dat ze ondersteuning vragen rond de doelgroep.  

• Men wil nu woonbegeleiding koppelen aan EL-zone en niet per gemeente. Dan zouden 

gemeenten  natuurlijk kunnen financieren. Maakt groot verschil als de woonbegeleiding met 
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een aantal partners betaald kan worden. Dit is een streven natuurlijk. CAW Antwerpen zet 

hier actief op in.  

• Er zijn al heel wat samenwerkingsinitiatieven (o.a. huis van het kind).  

• Er is een grote bereidheid om verder dan de gemeentegrenzen te kijken.  

• Het is goed dat CAW woonbegeleiding oppakt én wat met de doelgroep ggz?  

Ervaring nu is dat de vraag te laat bij PZT/mobiele equipes aankomt. Dan is er al veel te 

herstellen. SHM’s hebben zelf middelen (buurtbegeleiders) maar deze zijn heel beperkt. Het 

gaat niet noodzakelijk om ‘zorgmijders’. Vaak zijn het mensen die onbekend zijn met 

hulpverlening en vaak ontworteld. 

→ Wat kan er georganiseerd worden opdat de hulpverlening er vroeger bij is, zodat 

preventief gewerkt kan worden. 

 

Wat gaan we vragen aan SHM’s/SVK’s/gemeenten: 

• Het voorzien van begeleiding vanuit ggz zou het probleem niet kunnen zijn. Als dat zo is, 

waarom vragen we dan geen capaciteitsuitbreiding? 

• Toewijzingsbeleid wijzigen per gemeenten of EL-zone voor de doelgroep. Uit de reactie blijkt 

dat SHM’s wel willen bouwen. Momenteel is de begeleiding van PZT wisselend in frequentie, 

intensiteit, zolang dat nodig is. SHM’s willen vooral garanties dat als er problemen zijn, er 

iemand kan gebeld worden. Dit zijn zaken die nu ook al kunnen. Wat hebben wij te bieden 

aan de SHM’s en wat willen ze daar tegenover stellen. Hoe geraakt de kennis van op de 

werkvloer (maatschappelijk werkers van de SHM) tot aan het beleid van de SHM? Zij kennen 

immers de goede praktijken.  

• Als we een project vragen dan lijkt het best dat het intersectoraal is. Dan moet het 

toewijzingsbeleid gemaakt worden voor ‘kwetsbare doelgroep’. Een project houdt vaak ook 

in dat je moet garanderen dat er bezetting is van de woningen.  

• Ideaal gezien zou er beter een antenne zijn op dergelijke plaatsen. Zodat GGZ een gezicht 

krijgt, zodat we zichtbaar zijn. Een plek waar ze kunnen binnenlopen. Bijvoorbeeld: 

bus/mobilhome…  

• Kleinschalig beginnen, zodat we kunnen aantonen dat het werkt.  

• In Zoersel is al veel aanbod. Kalmthout zal vooral inzetten op preventieve woonbegeleiding. 

Strategisch misschien best nog wachten tot de ‘preventieve’ is opgezet. Andere projecten 

krijgen niet veel ruimte zolang dit niet actief is.  

➔ contact opnemen met Tom om hierover van gedachten te wisselen.  

 

Onze strategie: de mensen aanspreken en onze ideeën kenbaar maken. 

• Sociaal lokaal beleid lijkt de beste plek om dit te doen.  

• We moeten dan wel duidelijk hebben wat we gaan aanbieden/vragen ➔  voorstel op papier 

zetten vanuit de TG. 

• Voorlopig enkel de gemeenten die ook reageerden omdat zij uiteindelijk interesse toonden. 

• Volgende vergadering plan voorleggen en dan per twee naar de gemeenten stappen. 

• Kunnen we ons baseren op de overeenkomst die er is tussen Woonhaven en SaRA wat 

betreft inhoud?  
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• Timing voor bezoek gemeenten zeker niet dit jaar. Als we later mikken wat betreft timing, 

hebben gemeenten zich ook gevormd tegen die tijd. 

• Er zal niet veel verloop zijn binnen de SHM’s. Hierdoor is de piste versnelde doorstroom 

weinig waarschijnlijk. Wat we willen lijkt eerder op Buiten stelsel, waarbij wij er niet als 

verhuurder tussen zitten. 

 

Doel: x-aantal plekken voorzien binnen de gemeente voor de doelgroep ggz.  

 

3. TO DO 

 
✓ In Zoersel achter ‘de buurt’ wordt het toewijzingsbeleid binnenkort beschreven, Marleen zal 

daar ggz vertegenwoordigen. 

✓ Concrete vraag op papier zetten: niet te eng. In Brasschaat is dit heel breed omschreven.  

(Waakvlam functie is belangrijk te formuleren. In onderhandeling frequentie van de 

begeleiding niet doorgeven. Begeleiding volgens nood. Contactpersoon.  

Bijvoorbeeld: ze vragen ‘levenslange begeleiding’, hoe ver willen wij daar in gaan? Eén jaar is 

kort. En hoe kunnen ze doorstromen, zodat het niet vastloopt?) 

✓ Nadia en Diana zullen ruwe lijnen uitschrijven.  

✓ Januari terug bijeenkomen. Nemen daarmee de ervaring van Marleen mee. 
 

4. Te ondernemen acties 

Gezien de complexiteit van de themagroep is een co-voorzitter zeker welkom om deze rol op te 
nemen, samen met Gert.  
 

5. Planning volgende vergadering 

 

Volgende bijeenkomst woensdag 09/01/2018 van 15u30 tot 17u00. Zaal Atrium Gebouw 5 


