VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA
DONDERDAG 8 NOVEMBER '18

Aanwezigen
Joris Michielsen (PAAZ Klina), Tine Maes (GZA PAAZ St.Vincentius), Dirk Goemine (ZG Multiversum –
covoorzitter functie 3), Eva Mangelschots (CAW Antwerpen), Anne Grimon (CGG Andante covoorzitter functie 1), Nicole Van Houtven (IBW De Link – covoorzitter functie 2), Mario
Barremaecker (ZNA Stuivenberg / Erasmus), Hugo Pietermans ZNA Stuivenberg / Erasmus), (Marleen
Van Staey (Similes), Veerle Van der Velde (SEL Amberes – co-voorzitter functie 1), Joris Housen (ZG
Multiversum – covoorzitter SaRA), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator), Stef Spiessens (SEL
Amberes, co-voorzitter SaRA), Helga Peeters (netwerkcoördinator), Maarten Desimpel (PC Bethanië),
Jan Mampuys (CGG Andante), Els Vanheusden (ZG Multiversum), Jo Verstraeten (De Vliering –
covoorzitter functie 3).

Verontschuldigd
Jan Bogaerts (PC Bethanië), Marleen Geentjes ( VZW De Sprong - covoorzitter F5) , Wim De Puysseleir
(IBW De Link – covoorzitter F5), Dr. Vicky Matthysen (ZNA Stuivenberg/Erasmus – co-voorzitter
functie 2), Mario De Prijcker (CGG VAGGA), Liane De Boeck (SEL Amberes), Menno Fransen (Tsedek),

Linda Huybrechts (De Voorzorg).

1. Opvolging vorig verslag (11/10/2018)


Ontwikkelingen eerstelijnszones

Er is een bevraging gebeurd wie waaraan participeert vanuit SaRA. Een schema hiervan werd als
bijlage aan dit verslag toegevoegd. Er wordt gestreefd naar een definitieve lijst tegen januari. Stef zal
de lijst ook verder nakijken.
Vanuit CGG Andante wordt aangegeven dat de veranderfora in de mate van het mogelijke worden
opgevolgd, doch dat dit geen houdbare situatie is op lange termijn. Er wordt gevraagd naar
afstemming met de andere partners. Dit thema wordt geagendeerd op het netwerkcomité van
januari.


Opvolging Kadanstafel

Binnen CGG Vagga wordt deelname aan de Kadanstafel verder besproken.


Werkgroep middelen

Er is in 2018 nog een overschot van middelen komende uit het budget “netwerkcoördinatie”. Binnen
de werkgroep middelen werd bekeken hoe dit budget verder aangewend kan worden. Volgende
projecten worden weerhouden:
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-

Ontwikkeling van de gemeenschappelijke applicatie voor de mobiele teams. Vanuit ZNA
Stuivenberg worden de mogelijkheden verder verkend.
Website SaRA. De toekomst van de overlegplatforms is op dit moment nog onduidelijk.
Sterke inzet blijft er intussen evenwel op het creëren van verbinding tussen de netwerken en
OGGPA. Het ontwikkelen en de afstemming van de websites is daar een voorbeeld van.
Vanuit OGGPA worden de bezorgdheden m.b.t. de huidige websiteprovider gedeeld en
wordt er gezocht naar oplossingen. Pistes met andere ICT-bedrijven worden onderzocht.
Er wordt bezorgdheid geuit van het overlegplatform als SaRA volledig een eigen koers zou
varen.
Vanuit SaRA wordt aangegeven dat er inhoudelijke tevredenheid is over de samenwerking
met OGGPA en de andere netwerken. De moeilijkheden situeren zich op technisch vlak.
Daarbij is er de noodzaak op korte termijn tot oplossingen te komen, aangezien we nu over
een budget beschikken dat in 2019 niet meer besteed kan worden. SaRA staat open voor
alternatieven. De vraag is er wel een samenwerking aan te gaan met een provider die gebruik
maakt van Word Press als basis voor de websitesjablonen.

 Finaal zal het budget van de netwerkcoördinatie van 2018 dus besteed zijn aan de verloning van
de netwerkcoördinatoren + werkingsmiddelen zoals het groot partneroverleg, de website,
promotiemateriaal en ICT.
Gezien de werkdruk voor de netwerkcoördinatoren wordt de vraag naar administratieve
ondersteuning herhaald naar FOD-Volksgezondheid. Indien er geen duidelijkheid komt vanuit FODVolksgezondheid of wanneer het antwoord lang op zich laat wachten, wordt aan het netwerkcomité
om middelen te poolen om reeds op korte termijn een administratieve kracht te kunnen aanwerven.
Vermoed wordt dat er meer helderheid zal zijn inzake budgetten vanuit FOD-Volksgezondheid
binnen één à twee jaren en dat we nu in een soort transitieperiode zitten. Er wordt voorgesteld om
in tussentijd vanuit eigen middelen reeds een aantal zaken te financieren.
Partners van het netwerkcomité vragen naar visie en koppeling aan duidelijke doelstellingen. Er is
draagvlak voor een verdeelsleutel om werkingsmiddelen en administratieve ondersteuning te
garanderen. Daarbij dienen volgende strategische vragen te worden meegenomen: Wat gaan we
doen? Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe komen we aan de middelen?
Er wordt in de komende twee maanden duidelijkheid verwacht in de middelen en kosten voor 2019.
Het thema wordt opnieuw geagendeerd met een voorstel voor de verdeelsleutel. De vacature voor
administratieve ondersteuning wordt opengesteld in januari. Intussen wordt de vraag opnieuw
gesteld aan FOD-Volksgezondheid.


Ervaringsdeskundige Armoede

Vooral partners uit bemoeizorg of partners die werken met adolescenten hebben ideeën
aangebracht m.b.t. samenwerking met een ervaringsdeskundige armoede. Deze input wordt
meegenomen naar de themagroep “Trialoog”.


Opstart mobiel team PC Bethanië

Het mobiel team start in december en niet in november.
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Het verslag werd verder goedgekeurd.

2. Wijzigingen bij partners met invloed op SaRA
Vanuit PC Bethanië wordt aangegeven dat er andere bedden ingezet zullen worden voor de
reallocatie om aan 12 VTE te komen voor het mobiel team.
3. Ter info


Overleg netwerkcoördinatoren - kwaliteitscoördinatoren – FOD Volksgezondheid

Vanuit FOD-Volksgezondheid wordt ingezet op samenwerking tussen de netwerkcoördinatoren en de
kwaliteitscoördinatoren van de psychiatrische ziekenhuizen. Er wordt aandacht gevraagd naar
kwaliteitsindicatoren die de zorgcontinuïteit van patiënten ondersteunen. Er wordt geopperd het
thema “ketenzorg suïcidaliteit” hiermee te verbinden.
Verder werd aangegeven dat er begin oktober een bijeenkomst wordt georganiseerd binnen de
somatische zorg rond ontslagmanagement op initiatief van Gert Verbruggen. Vanuit de eerste lijn
wordt veel belang gehecht aan een degelijk ontslagmanagement.
Er is geen duidelijkheid welke mogelijkheid EPD kan bieden om gegevens te delen.
De netwerkcoördinatoren gaan in overleg met de kwaliteitscoördinatoren van ZG Multiversum, PC
Bethanië en ZNA Stuivenberg om dit thema verder voor te bereiden.


Ontwikkeling mesostructuur SaRA – ELZ Voorkempen / Noorderkempen / Noord
Antwerpen

In juni heeft er binnen de ELZ Voorkempen / Noorderkempen /Noord Antwerpen een
brainstormevent plaatsgevonden. Op basis daarvan werd een voorstel uitgewerkt met de kerngroep.
Daarbij is er de idee een tweemaandelijks regionaal GGZ-overleg te organiseren en jaarlijks een
trefdag. Het voorstel werd rondgedeeld en werd als bijlage toegevoegd aan dit verslag. Bedoeling is
dit voorstel terug te koppelen op 9 november.
Opmerkingen:
-

De verdere ontwikkeling (structuur, governance,…) zal als thema meegenomen worden naar
de beleidsdag in december. In de eerste plaats zal de aandacht uitgaan naar missie, visie en
strategie. Begin volgend jaar kan de structuur dan verder uitgewerkt worden. (Structure
follows strategy).

-

We maken onderverdelingen op basis van functies, regio’s,… Hoe kunnen de dingen zich
blijven verhouden ten aanzien van mekaar? Hoe blijven we verbinding behouden. Wat doen
we op regionaal niveau? Wat doen we op SaRA-niveau? Hoe kunnen we dit in onze
governance-structuur plaatsen?
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Vlaams Decreet GGZ

Een eerste draft van het Vlaams Decreet GGZ werd doorgestuurd. Er wordt beschreven dat er
netwerken geprogrammeerd zullen worden met de Vlaamse sectoren. Deze blijken op hetzelfde
niveau georganiseerd te worden als de huidige GGZ-netwerken. Implicatie van het Vlaams Decreet is
op dit moment nog niet duidelijk. Verder evolutie wordt afgewacht. Partners betreuren de manier
waarop het “dwangbeleid” beschreven wordt in het decreet.


Veranderteam Antwerpen Noord

31 januari wordt het veranderforum georganiseerd in ELZ Noorderkempen. Daarbij wordt een
spreker uitgenodigd voor een presentatie over Burn-out en depressie. Aan partners van SaRA wordt
gevraagd om posters van hun organisaties te voorzien (die relevant zijn voor die ELZ) die in de zaal
omhoog gehangen kunnen worden. De vraag zal ook nog eens per mail gesteld worden.
4. Ter bespreking


Reconversiedossier AZ Klina

Een inhoudelijke voorstelling van het dossier gebeurde reeds op het netwerkcomité van mei 2018.
Deze presentatie werd verder uitgewerkt in het sjabloon ter ondersteuning van de procesbesprekingen. Het projectvoorstel zal verder worden besproken op het directiecomité en de Raad
van Bestuur van AZ Klina. Vervolgens zal het bezorgd worden aan de partners van het
netwerkcomité.
Enkele inhoudelijke reflecties werden reeds gegeven vanuit het netwerkcomité:
-

Waarom kan er geen zorg georganiseerd worden voor mensen met harddruggebruik?
Waarom worden mensen met ASII-problematiek niet geïncludeerd?
Inzet op samenwerking met de Herstelacademie wordt positief onthaal.
Inzet op dagtherapie betekent de organisatie van een nieuwe complementaire zorgvorm in
die regio die zeker noodzakelijk is.

AANVULLING OP HET VERSLAG


Binnen AZ Klina is er op dit moment geen financiële ruimte gevonden binnen de begroting
van 2019 om het daghospitaal in 2019 te realiseren. De plannen voor de opstart van
dagbehandeling worden niet geschrapt, wel uitgesteld in de tijd. De lopende
samenwerkingen (hulpprogramma crisis in Noorderkempen, Voorkempen en Noord
Antwerpen, perinatale GGZ, Herstelacademie) worden zeker wel gecontinueerd.



Advies- en wegwijzerfunctie

De advies- en wegwijzerfunctie behartigt drie taken:
-

Telefonisch mensen wegwijs maken in het zorglandschap
Advies
Advies op verplaatsing
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Op dit moment is de advies- en wegwijzerfunctie ingebed in de PZT-functie. Aanvankelijk werd de
functie vijf dagen georganiseerd, intussen is deze teug gebracht op drie dagen. Vijf dagen bleek niet
haalbaar.
Men is van mening dat de huidige manier van werken niet behouden kan blijven. Het concept is aan
herziening toe. Anne Grimon en Nicole Van Houtven stemmen af om via een korte ad-hoc werkgroep
een voorstel uit te werken dat besproken kan worden op NP1 (februari) en het daaropvolgende
netwerkcomité.


Resultaten van het IMC en feedback op gemeenschappelijk dossier

We ontvingen vanuit de FOD-Volksgezondheid feedback op het gemeenschappelijk dossier. Deze
feedback werd als bijlage aan dit verslag toegevoegd.
Vanuit FOD-Volksgezondheid is er openheid voor vragen tot intensifiëring binnen F4. Daarbij wordt
gevraagd om voorstellen in te dienen voor eind november 2018.
Vanuit ZG Multiversum zal een intensifiëringsvoorstel worden uitgewerkt dat gebaseerd is op het
HIC-model. De huidige doelgroepen binnen ZG Multiverum worden behouden. Wel zal er een
vermindering zijn van residentiële capaciteit.
Vanuit ZNA worden geen wijzigingen aangebracht in het dossier.


Voorbereiding m.b.t. intersectorale samenwerkingsmodellen

Hoe kunnen we omgaan met de tendens dat voor nieuwe projecten en zorgvormen intersectorale
samenwerking wordt verwacht? Er is intussen de ervaring bij een aantal projecten dat het opnemen
van het penhouderschap grote overheadkosten met zich meebrengt die niet altijd voldoende
gefinancierd worden.
Ingeschat wordt dat 10% overhead billijk is. Anders doe je verlies. Het penhouderschap kan bij
voorkeur opgenomen worden door de grootste partner.
Een voorstel voor een model werd rondgedeeld op het netwerkcomité.
5. Varia





Beleidsdag SaRA .Op 11 december vindt de beleidsdag van SaRA plaats. Chris Sels (Prepared
Mind) zal nog een voorbereidende oefening rondmailen.
Vergaderlocatie netwerkcomité. In 2019 is het vermoedelijk niet meer mogelijk om gebruik
te maken van de huidige vergaderlocatie voor het netwerkcomité. Er wordt gezocht naar een
alternatieve locatie. Mogelijk is ZG Multiversum – campus Amedeus een optie.
Communicatie met Stad Antwerpen. Vanuit de themagroep “gedeelde zorg over de lijnen
heen” wordt een brief gericht tot Stad Antwerpen met de vraag naar samenwerking en
betrokkenheid m.b.t. de doelstellingen die worden uitgewerkt door de themagroep. De brief
kan mogelijk ook een goede basis zijn om in communicatie te gaan met de andere
gemeentebesturen die vallen binnen het werkingsgebied van SaRA.
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Afstemming mobiele teams. Enerzijds is er de opstart van de nieuwe teams, anderzijds zijn
er veranderingen in er werkingsgebied door de organisatie van de eerstelijnszones. Er wordt
gevraagd naar afstemming met betrekking tot wie vanaf wanneer welke regio’s zal
behartigen. Dit wordt meegenomen naar de themagroep “uitrol en verdieping F2”.

6. Volgende vergadering
Donderdag 10 januari 2019 van 16u tot 18u in vergaderzaal Cantecroy van ZG Multiversum –
campus St.Amedeus (Deurnestraat 252 te Mortsel)
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