
  

  

VERSLAG THEMAGROEP   

VERSNELDE TOEWIJZING SARA-SHM  

DONDERDAG 31 JANUARI '19 

Aanwezigen  

Jasper Janssens (Free Clinic), Heidi Vranckx (IBW De Sprong, PZ Bethanië en PVT De Landhuizen), Davy 

De Kerf (IBW Min), An Kauwenbergs (Kadans), Vinnes Aerts (IBW Antwerpen), Nele Sauviller (MTA De 

Link), Claire (MTA De Vliering), Yves Kempeneers (IBW De Vliering), Inge Verbrugge (Tsedek), Lieve 

Gerits (MTA De Link),  Kate Van der Meulen (Multiversum) 

  

Verontschuldigd  

Katelijne Pierré (ZNA Stuivenberg), Helga Peeters (Netwerkcoördinator SaRA), Dirk Goeminne (PZ 

Multiversum), Eva De Bie (KADANS), Ewout Van Hove (Netwerkcoördinator SaRA) 

  

1. Stand van zaken verdeling plaatsen 2019 

 

Tijdspad 2018: 

We streven ernaar om eind april 2019 alle dossiers vanuit SaRA in te dienen bij de SHM.  

Tot eind juni 2019 is er nog tijd om openstaande plaatsen in te vullen voor de eigen organisatie. Als dit 

niet lukt, wordt de plek in kwestie herverdeeld tussen de partners tijdens een volgende bijeenkomst 

in september 2019. 

 

Stavaza januari - Verdeling 22 wooneenheden 2019 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     



 

In 2018 waren er 23 plaatsen in te vullen.  In 2019 slechts 22.  Dit betekent dat er 1 plaats minder is 

om toe te wijzen aan een verwijzer <-> 2018. 

 

De daling van het contingent in 2019 heeft 2 redenen: 

- Sector AWW, IJH en GGZ krijgen in totaal 5%, berekend op het totaal ingestroomde nieuwe 
huurders in de SHM op een kalenderjaar.  Bv. Indien er in 2018 1000 nieuwe huurders 
instromen in de SHM → gaat er 5% (= 50 plaatsen) naar de drie sectoren.  In 2018 is er dus 
minder verhuring geweest. 

- De huisvestingsmaatschappijen zitten midden in verschillende renovatieprojecten 
waardoor hun capaciteit zelf gedaald is.  Het negatieve effect op een daling van het 
contingent, wordt met de Stad Antwerpen door de netwerkcoördinatoren verder 
opgenomen. 

 

De verwijzers zijn akkoord met het voorstel vanuit het netwerk SaRA om iedere partner zijn plaatsen 

te laten behouden cf. 2018.  Dit betekent dat er 1 plaats te veel is.  We zullen: 

1. deze plaats verrekenen bij eventuele te herverdelen plaatsen (die valt weg), of 
2. indien de laatste verwijzer (nr. 23) een aanvraag doet zal deze geweigerd worden.  

Vinnes en Dirk zullen vanuit hun rol als contactpersoon SaRA,  het totale aantal 
verwijzingen van max. 22 bewaken en tijdig signaleren aan de leden van de 
themagroep wanneer het maximum bereikt wordt. 
 

Verwijzers engageren zich om tegen eind juni 2019 alle concrete aanmeldingen versnelde doorstroom 

te hebben overgemaakt aan de contactpersonen Dirk of Vinnes. 

 

2. Goedkeuring verslag (20/9) 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Overlopen invulling plaatsen 2018 + evaluatie werkingsjaar 

Alle plaatsen (23) zijn ingevuld. 

Geen bijzonderheden te melden voor 2018. 

 

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 (1 plek te veel in 2019!!) waarvan 4  DIW  

   3 ABC  

                                                                                                                         16 Woonhaven  



4. Terugkoppeling overleg 7/12/’18: toewijzing mensen met verslaving + Kadans 

De afspraken van 2018 blijven behouden. De partners verslavingszorg (Free Clinic, ADIC, De Sleutel) 

krijgen in totaal 2 plaatsen. Kadans wonen vult 1 plaats in. Indien Free Clinic, Adic of de Sleutel een 

plaats niet invullen, wordt deze open plaats herverdeeld naar Kadans. 

 

Free Clinic signaleert dat het vinden van een outreach-team voor cliënten die zij doorverwijzen een 

hekel punt blijft. 

 

5. Wijziging van de procedure versnelde toewijzing 

Iedere partner heeft de informatienota gelezen dewelke werd aangenomen op het netwerkcomité 

SaRA. 

 

Er wordt door de netwerkcoördinatoren een overleg ingepland met alle partners die outreachend 

kunnen werken (datum is intussen gekend: 12/2/2019 om 14u30 in De Vliering): de mobiele teams 

(bestaand + al dan niet in oprichting) en de IBW’s. 

   

Op deze bijeenkomst wordt beslist op welke manier SaRA zich als netwerk kan engageren tot het 

aanbieden van outreachende zorg bij een vraag versnelde doorstroom van een verwijzende partner, 

in de wetenschap dat het vooraf niet geweten is waar een cliënt een woning zal worden toegewezen.   

 

Vanuit SaRA wordt daarnaast nadrukkelijk gevraagd aan alle verwijzers (cf. nota) om de eigen outreach 

te organiseren voor een eigen verwijzing indien haalbaar.  Dit vraagt mogelijk het stretchen van de 

eigen werking. 

 

Er wordt verder naar ‘impact op de eigen totale caseload van een voorziening’ genuanceerd dat de 

begeleidingstermijn van 18 maand, niet per definitie door het zelfde team moet blijven opgevolgd 

worden, en dat het belangrijk is per casus een driekhoeksoverleg te plannen met de SHM, cliënt, en 

outreachteam: dit maakt afwijkingen, vroegtijdig afsluiten, etc allemaal bespreekbaar. De 

begeleidingscontracten zeggen ook niets over intensiteit of frequentie van begeleidingsmomenten. 

 

6. Varia 

- SHM ABC gaat door een moeilijke periode.  Mogelijk is dit voelbaar bij verwijzingen.   
- Bijlage: regio overzicht mobiele teams SaRA 

 

7. Verdere planning bijeenkomsten 2019 

 
- 25/4 14-15u30 in Multiversum, Campus Mortsel, vergaderzaal Ter Varent 
- 20/6 14-15u30 in Beschut Wonen Antwerpen 

 

Indien nodig (herverdeling van niet ingevulde plaatsen): 

- 19/9 14-15u30 in Beschut Wonen De Vliering 
- 14/11 14-15u30 in Den Bell via de partners van Kadans 

 

 Volgende vergadering : Donderdag 25 april  ‘19 van 14u tot 15u30 bij Multiversum, 

vergaderzaal Ter Varent (Deurnestraat 252 te Mortsel). 

 


