VERSLAG THEMAGROEP
SAMENWERKING OVER DE LIJNEN HEEN
MAANDAG 3 DECEMBER '18

Aanwezigen
Eva Pockelé (Stad Antwerpen), Ludo Geerts (Similes), Anne Grimon (CGG Andante), Ewout Van Hove
(netwerkcoördinator), Hellen Renders (CAW Antwerpen – verslag), Dr. Bram Spinnewijn
(Huisartsenvereniging), Mattia De Pauw (Samenlevingsopbouw), Diane Moras (Recht Op VZW), Helga
Peeters (netwerkcoördinator SaRA), Dirk Goeminne (ZG Multiversum), Famke Van Meerbeeck (WGC het
Spoor), Eveline Kleine (Stad Antwerpen)
Verontschuldigingen
Dirk Meeus(CGG Vagga), Karin Trouillard (De Voorzorg), Veerle Van der Velde(SEL Amberes), Joris Housen
(ZG Multiversum)

1. Opvolging vorig verslag (17/9)
Verslag werd goedgekeurd.
Terugkoppeling: er werden enkele aanpassingen gedaan aan het sjabloon maar het is vooral niet
noodzakelijk om steeds alle velden in te vullen.

2. Kennismaking en ter info
Covoorzitter themagroep: Hellen Renders (CAW Antwerpen) zal definitief covoorzitterschap opnemen.
Het is duidelijk dat Yves Dingens na zijn herstelperiode de functie van beleidscoördinator niet opnieuw zal
opnemen. Hellen Renders zal zijn taken opnemen voor het thema gezondheid, het thema asiel en migratie
zal opgenomen worden door collega Lut Degerickx.
Ook enkele nieuwe gezichten aan tafel dus we doen een rondje.
Nota aan stad Antwerpen: er werd een nota verstuurd aan formateur (zat ook bij uitnodiging), we wachten
nu op een antwoord.
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3. Ter bespreking
ELP en projecten die mogelijks nog ontwikkeld zullen worden of worden.
We merken dat verschillende ontwikkelingen op vele terreinen mogelijkheden bieden maar soms ook
verwarring. We moeten er voor waken dat we niet alles naar voor schuiven tot er duidelijkheid is.
Enkele aandachtspunten die we zeker willen meenemen:
We moeten in alles ook nadenken over bekendmaking naar burgers toe en denken aan cliënten die er niet
raken. Outreachend werken is zeker een speerpunt binnen GBO.
Diane geeft nog aan dat op hun website zoekrust.be opnieuw nieuwe talen werden toegevoegd.
Het verzamelen van data (maar ze dan ook echt gaan inzetten voor beleid op wijkniveau / ELZ) is essentieel,
hoe kunnen we data die al bestaan ook beter koppelen of samenbrengen? Problematieken zijn erg
wisselend in de wijken maar ook in de ELZ's buiten de stad (bv bereikbaarheid is daar iets anders dan in de
stad). Ook Kind en Gezin heeft vaak erg bruikbare cijfers.
In 2019 komt er opnieuw een gezondheidsmonitor.
Nu is er vaak bij intersectorale samenwerking al een mogelijkheid om zonder opnieuw een intake te doen
een cliënt aan te melden, zeker iets om mee te nemen naar andere samenwerkingen.
Wat met andere talen / werken met tolken?
ELP
Op 18/12 is er een bijeenkomst waar meer uitleg gegeven zal worden over de concrete invulling. Er zullen
waarschijnlijk weinig aanpassingen gebeuren, de werkplek is mogelijk wel iets flexibeler in te vullen. Info zal
verder verspreid worden in het netwerk.
Als we kijken naar initiatieven als kruispunt willen we wel onderstrepen dat een basis in een andere werking
/ sector wel noodzakelijk is om de intersectorale meerwaarde te behouden.
Er is ondertussen ook al een groep psychologen samengekomen om zich te buigen over vragen als: wat is
onze job dan? Hoe moeten wij ons profileren? Vraag is om (via Famke Van Meerbeeck) verbinding hiermee
te maken.
De term ELP wordt ook op verschillende plaatsen anders ingevuld.
Vanuit de stad Antwerpen zijn er ook middelen gegaan naar VAGGA om eerstelijnspsychologen daar te laten
werken specifiek rond het thema IFG.
Dirk, Multiversum, geeft ook aan dat er nog steeds mogelijkheid is voor huisartsen om beroep te doen op
de spoedconsulten bij polikliniek. In andere regio's is dit dan weer niet.
Besluit: we wachten 18/12 af en komen dan eerst samen in kleine groep (datum zal worden doorgegeven
wie wil kan aansluiten). Voorbereiding voor volgend overleg. We nemen de vraag mee waar we willen staan
in 2025?
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Toekomstige pistes advies en wegwijzer functie
We benadrukken dat dit nog maar pistes zijn die nog verder moeten uitgewerkt worden.
Een kleine groep kwam hierover al samen (oa Anne Grimon en Nicole Van Houtven). Nu bestrijkt deze
advies en wegwijzer heel het werkingsgebied en zouden we dit niet beter afstemmen op werkingsgebieden
van mobiele teams? Dit moet zowel beschikbaar zijn voor professionelen als cliënten en vooral via
telefonische bereikbaarheid. (Gratis nummer?). Door dit mogelijks te koppelen aan kruispunten maken we
er een sterker verhaal van en verstevigen we de engagementen.
Enkele aandachtspunten:
De regio van mobiele teams komt nu niet overeen met andere regio's (ELZ, werkingsgebieden kruispunten,
werkingsgebieden CGG's,…)
Dit zou ook duidelijke signaalfunctie kunnen inhouden (wat is er ook niet beschikbaar)
Ook een outreachende functie
Dit kan niet zomaar bij de functies van kruispunt komen zonder inzetten

Projecten gedeelde zorg
Er werden geen nieuwe projecten ingediend.
Project wijkpraktijk: zowel vanuit OCMW Antwerpen als intermutualistisch overleg kwam er een eerder
negatief antwoord. Karin liet weten dat ze de ontwikkelingen van het GBO afwachten binnen de ELZ's.
Vandaag wel antwoord vanuit KBS.
Project kruispunten in de stad: komen morgen terug samen, er zullen vanuit partners wel engagementen
genomen worden. Hopelijk een snelle doorstart om dan bij te sturen en de Antwerpse vertaling van dit
model vorm te geven.

Varia
Nieuwe data: we leggen alvast de data voor heel het komende jaar vast:
25/2 (10 – 12u), 13/5 (10 – 12u), 23/9 (10 – 12u), 9/12 (10 – 12u)
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