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1. Situatie plaatsverdeling 2018 

 

 

 

Stavaza september - Verdeling 23 wooneenheden 2018 binnen GGZ netwerk SaRA  

Voorzieningensoort  Voorziening  x-aantal  

wooneenheden  

SaRA-

refentiepersoon  

SHM  

PZ  Multiversum (Br. Alex.) 2 plaatsen        Dirk Goeminne  1 DIW 

PZ  Bethanië  2 plaatsen   Vinnes Aerts   

 

PZ  Multiversum (Amedeus) 2 plaatsen 

 

Dirk Goeminne     

PZ  Stuivenberg  

 

2 plaatsen     Vinnes Aerts     

IBW  De Vliering  2 plaatsen Dirk Goeminne  2 DIW   

IBW  De Sprong  

 

2 plaatsen      Vinnes Aerts     

IBW  De Link  2 plaatsen       Dirk Goeminne     

IBW   Antwerpen  

 

2 plaatsen Vinnes Aerts     

IBW  Min  

 

2 plaatsen      Vinnes Aerts     

RIZIV-conventies  Tsedek, Evenaar, 

Keerkring  

2 plaatsen      Dirk Goeminne  1 DIW   

Intersect. samenwerking KADANS wonen 1 plaats 

 

Vinnes Aerts  

Gespecialiseerde verslavingszorg  ADIC, Free Clinic, De 

Sleutel  

2 plaatsen      Vinnes Aerts     

TOTAAL  23  waarvan 4  DIW  

   3 ABC  

                                                                                                                         16 Woonhaven  



2. Nieuw systeem versnelde toewijzing SHM-SaRA in 2019? 

 

Uitgangspunten: 

o Geen plaatsen verspillen, dit vraagt gedragenheid op niveau netwerkcomité (bv. in relatie tot 

doelgroep afbakening MTA). 

o Twee structurele uitdagingen aanpakken: 

▪ Doelgroep: splitsen in twee profielen.  

• ‘Stabiele(re) EPA’ profiel(1) laten instromen via partners contingent in kader van eigen 

doorstroming (bv. rol beschut wonen bevragen op NP5). Indien men kiest voor dit profiel, 

dan zorgt men zelf voor begeleiding. Dit vraagt flexibel kijken naar de eigen organisatie 

voor partners. Doelstelling is afronden binnen 18 maanden! 

• ‘Instabiele(re) EPA’ (2) profiel kan aangemeld worden bij de mobiele teams indien ze 

passen binnen doelgroep (behandelnood, zorg aan huis,…).  

➢ Reframen: housing first is winst voor de doelgroep. 

➢ Afronding bij doelgroep blijft onderwerp van dialoog. 

▪ Regionale spreiding: op te volgen via centrale instroom – op gegeven moment overleg met 

SHM met vraag om in de mate van het mogelijke rekening te houden met spreiding. 

Mogelijkheden afspraken CAW? 

o Partners in contingent actief bevragen om waar mogelijk outreach voor ‘versnelde toewijzing’ op 

te nemen (zie profiel 1). Meer aandacht voor voorwaarden, verantwoordelijkheid en installeren 

gedeelde zorg. (Goede praktijken ontwikkelen zich.) 

o Belangrijk om samenwerking met SHM met voldoende aandacht vorm te geven! 

(Waakvlamfunctie) 

o MT Kompaan neemt outreach op voor mensen in districten Ekeren en Bezali (profiel 2). 

o App mee ontwikkelen om spreiding in beeld te brengen van ‘versnelde toewijzing’ (ref. app 

mobiele teams). Registratie bijhouden. 

 

Voorstel: 

We kiezen ervoor om in 2019 (opstartjaar mobiele teams) een centrale instroom te organiseren voor 

‘versnelde toewijzing’ binnen grondgebied van Stad Antwerpen. Idee vertrekt vanuit de vaststelling 

dat verwijzers een outreachteam moeten mobiliseren alvorens een aanvraag te doen. We weten op 

voorhand niet in welke regio de cliënt zich kan vestigen. Ook inhoudelijke afstemming m.b.t. profiel en 

betrokkenheid verwijzers is nodig. Centraal team moet zicht hebben op continuüm van 

outreachmogelijkheden. 

Dit is experimenteel en enkel een engagement voor 2019 zodat we de nieuwe situatie nauwgezet 

kunnen opvolgen. De leden die de centrale instroom organiseren doen dit in samenwerking met de 

themagroep versnelde toewijzing ‘SaRA-SHM’. We kiezen voor ad hoc bijeenkomsten omdat we 

denken dat de frequentie zal fluctueren. Aangezien dat we hier personele middelen voor inzetten 

kiezen we er enkel voor om bijeen te komen als het gaat over: complexe vragen, tegengestelde 

perspectieven (bemiddeling) of afstemming visie tss mobiele teams. 

Centrale instroom wordt gevormd door: Dirk & Vinnes (procedure ‘versnelde toewijzing’), Inge 

(vertegenwoordiger partners in contingent SaRA), Katelijne & ? (MTA’s ZNA/Multiversum), Wim 

(vertegenwoordiger F5). Aandacht voor betrokkenheid (familie)ervaringsdeskundigen.  

 

 

 

 



 



BIJLAGE 1 – CIJFERS versnelde toewijzing 

 

 
 

  



BIJLAGE 2 – CIJFERS sociale huisvesting 

 

Sociale huisvesting 

2017 - Postzones 

 Aantal sociale 

woningen [aantal] 

Aantal sociale 

huurwoningen [aantal] 

Aandeel sociale 

huurwoningen [%] 

Aandeel sociale 

woningen [%] 

Antwerpen Centrum 

(2000) 

1.942 1.906 8,18 8,3 

Antwerpen Noord 

(2060) 

2.402 2.250 10,68 11,4 

Antwerpen Zuid 

(2018) 

640 600 2,16 2,3 

Antwerpen Kiel (2020) 4.286 4.264 35,77 36,0 

Antwerpen 

Linkeroever (2050) 

3.726 3.726 45,20 45,2 

Haven Antwerpen 

(2030) 

3.513 3.385 73,78 76,6 

Berendrecht Zandvliet 

Lillo (2040) 

380 325 8,07 9,4 

Deurne (2100) 1.627 1.627 4,65 4,6 

Borgerhout (2140) 1.493 1.483 7,59 7,6 

Merksem (2170) 621 621 3,18 3,2 

Ekeren (2180) 56 56 0,57 0,6 

Berchem (2600) 1.228 1.205 5,72 5,8 

Wilrijk (2610) 994 981 5,35 5,4 

Hoboken (2660) 1.734 1.669 10,72 11,1 

 

 


