
VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 5 

06 FEBRUARI 2019 

 

Aanwezigen 

Nicky Van Hecke (PVT Waesdonck - verslag), Ewout 

Van Hove (netwerkcoördinator), Nele Seghers (WZC 

Bilzenhof), Wim De Puysseleyr (IBW De Link, co-

voorzitter NP F5), David Vandepitte (Patiëntenvereniging Uilenspiegel), Helga Peeters 

(netwerkcoördinator), Aline De Coster (Schakelteam), Vinnes Aerts (IBW Antwerpen), Marleen 

Geentjens (IBW De Sprong/PVT Landhuizen- co-voorzitter netwerkplatform functie 5), Rudy Wouters 

(IBW Min), Stien Van Doren (bedrijfsleider PVT en langdurige zorg ZNA), Marleen Van Staey 

(familievertegenwoordiger – Similes), Piet Steensens (CAW Antwerpen), Habiba A. (ervaringswerken 

IBW Antwerpen), Ellen Berghmans (SseGa) 

Verontschuldigd 

Tom Vansteenkiste (IBW De Link), Yves Kempeneers (IBW De Vliering), Els Van Gool (PVT Min), Joeri 

De Munck (manager patiëntbegeleiding  ZNA),  Herwig Uytterlinde (IBW Antwerpen), Rob De Winter 

(CAW Antwerpen), Ingrid Van Lier (PVT Antwerpen), Nicole Van Houtven (VZW De Link) 

0. Verwelkoming nieuwe leden 

Habiba, ervaringswerker in IBW Antwerpen is  nieuwe deelnemer aan netwerkplatform functie 5. 

Van harte welkom! 

1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag dd 03/10/2018 

 

 Werd bevestigd: 

we voorzien per partner van F5 plaats op de agenda om twee eigen goede praktijken voor te 

stellen betreffende ‘samenwerken’ rond cliënten (intersectorale insteek): grote of kleine 

inspirerende experimenten, projecten, tendensen.  Graag input van de partners. 

 Verslag werd goedgekeurd. 

 

2. Wijzigingen bij de netwerkpartners met invloed op SaRa 

Vacature coördinator IBW Antwerpen wegens pensioen Herwig Uytterlinde (eind 2019). 

3. Ter bespreking 

 

 Samenwerking met SVK’s 

Bevraging binnen team IBW de Link: puntensysteem maakt dat doelgroep EPA niet in aanmerking 

komt.  40% vd woningen liggen in Mortsel – dit wringt met gemeentelijk toewijzingsbeleid van 

andere gemeenten – (Marleen) sommige regio’s vallen buiten de scope van begeleiding (bv: 

Schoten) 

Piet / RobDW: 800-tal woningen regio Antwerpen – SVK heeft hand gereikt naar CAW i.f.v. 

begeleidingen (mensen die hoogst scoren in punten hebben vaak minste woonvaardigheden). 



Mensen worden slechts aangemeld als men zelf nog tijdelijk kan begeleiden – versnelde 

doorstroom / Housing First principes ondersteunen succesvolle inhuringen. 

SseGa: Een jaar geleden bijeenkomst geweest met de SVK om samenwerking te stimuleren. 

Belangrijk dat we zelf voldoende blijven investeren in de contacten met de SVK’s.  

Bij Marleen (Zoersel) wordt bevraagd welke noden er zijn in SaRA Kempen.  

Gemeentelijk Toewijzingsreglement (GTR binnen Antwerpen): cliënten in gewone opvangcentra 

kunnen dan sneller naar maximaal puntensysteem te gaan.   

Vraag in verband met co-housing: samenlevende personen mogen niet apart ingeschreven 

worden.  

Momenteel wordt dit echter heel gemeentelijk bepaald. 

CAW: wil eerder naar kleine wooninitiatieven in plaats van grote daklozenopvang. 

 

 Intersectorale samenwerking 

o WZC Bilzenhof 

Mensen met EPA / dakloosheid voor inclusie in WZC Bilzenhof? Wordt er gedacht aan piste 

WZC vanuit GGZ actoren? Hebben momenteel 20% onder leeftijdsgrens, wettelijk ligt quota 

op 9%. Er kan gemotiveerd afgeweken worden. Voorwaarde = psychisch ‘stabiel’ / medicatie 

staat op punt. Ook nog goede praktijken met doorstroom naar serviceflats e.a. woonvormen. 

Mogelijkheden in de regio: WZC’s  Vinck-Heymans – Bilzenhof (Zorgbedrijf) – de Zavel (GZA) 

(Marleen) WZC’s op de privémarkt?  Ervaringen PVT: financiële belangen spelen in context 

van vermarkting <-> inhoud van de zorg? 

o Voorstelling van: 

 KADANS-wonen (verontschuldigd – uitgesteld naar 8/5) 

 Alert team – CAW (verontschuldigd-uitgesteld naar 8/5) 

 

 SseGA (door Ellen Berghmans): 

Zie PowerPoint presentatie  rond algemene info. 

Notities voorstelling: 

Recentelijk werkt bemoeizorgteam ook samen met SVK (SD met meer begeleidingsmogelijkheid) 

versus SHM (SD met meer signaalfunctie). Belang van goede contacten met alle sociale diensten, 

waarmee 3-maandelijks teamoverleg (lopende dossiers, nieuwe aanmeldingen, adviesfunctie 

vanuit GGZ-expertise). 

Adviesfunctie op 3 vlakken: 

a. Rechtstreeks in gesprek met SD 

b.  Contact met netwerk van de cliënt 

c.  Mee op huisbezoek 

Geen strikte ‘wachtlijst’ naar datum van aanmelding, wel ‘kandidatenlijst’ met weging vanuit 

risico op uithuiszetting. 



Psychiater dr. Marianne De Stoop gaat mee op huisbezoek voor indicatiestelling en opstart 

medicamenteus beleid. 

Begeleidingen binnen aanklampende zorg zijn vaak langduriger van aard om draagvlak te 

vergroten en een solide netwerk van partners samen te krijgen. 

Werkingsregio: stad A’pen en de 8 districten. 

Laagdrempelige insteek: starten van contactname via mail, elkaar buitenshuis ontmoeten, … en 

vertrouwensband gaandeweg versterken. 

Sociale dienst van de woonpartner (accent vanuit rol van huisbaas) en bemoeizorgteam (focus 

vanuit hulpverleningsperspectief) werken nauw samen rond de cliënt met sociale kwetsbaarheid. 

Criterium van oordeelsbekwaamheid / gevaarscriteria zijn richtinggevend voor de aard / 

invasiviteit van het traject (advies – begeleiding – doorverwijzing - …). 

Inzetten op samenwerking met sector VAPH. 

Bemoeizorg zet in op netwerking binnen alle levensdomeinen. 

Huisartsen spelen een belangrijke rol in het overnemen van de zorgcoördinatie. 

Ondertussen 5 andere projecten actief naar het SSega-model (templates Agentschap Z&G). 

Voorwaardelijk gedeeld beroepsgeheim (A. Liégois) met maximale transparantie naar cliënt. 

Begeleidingsmodus is zeer breed en op maat: in gesprek gegaan, samen huishoudelijke taken 

opnemen, … tot het in kaart brengen van vervolgzorg. 

Indien het risico op uithuiszetting te groot is, wordt er uitzonderlijk ook ongevraagd met familie 

samengewerkt. 

Ondersteuning MW’s?  

Overlegmomenten: per week = 2x briefing, teamvergadering, beleidsvergadering. Stand – by 

functie onder collega’s. Intervisie samen met Kadanswonen. Huisbezoeken kunnen samen 

gepland worden. 

Nood aan bevlogen medewerkers die ‘verleiden tot zorg’ (J. Thielens). 

Proactief signaal naar de overheid geven naar noodzaak! 

 

o Andere initiatieven die kunnen verkend worden:    

Oa., dienst ‘EXTRA’ (stad A’pen), initiatieven in andere GGZnetwerken, ZSP PVT, pleegzorg 

Vlaanderen, mind the gap –initiatieven rond kwetsbare jongevolwassenen, OCMW Mechelen 

(cohousing zonder inkomensverlies), Brugwonen West-Vlaanderen, etc. 

 

4. Versnelde doorstroom 

Zie ook bijlage bij mailing verslag:  

 mailing vanuit netwerkcoördinatoren ‘aanmeldingen versnelde doorstroom 2019’ 

 verslag themagroep VD 31/01/2019 



In 2019 1 plaats minder voor GGZ (22 ipv 23) .  Dit heeft te maken met de totale instroom bij 

SHM 2018 (5% daarvan komt in aanmerking voor contingent VD) + stijging van aantal renovaties 

binnen patrimonium van SHM.  GGZ heeft dit jaar 1 plaats minder. 

Herverdeling van plaatsen wordt gemonitord door Vinnes A. en Dirk G. 

Omwille van de uitrol F2 – mobiele teams in 3 zorgregio’s doorheen 2019 is er nadrukkelijk 

pleidooi in de themagroep VD om alternatieve outreach-scenario’s en overkoepelend 

aanmeldpunt SaRA vorm te gaan geven.   

Dit betekent concreet dat naar alle verwijzende partners gevraagd wordt om expliciet na te gaan 

of de eigen outreach-begeleiding kan gerealiseerd worden voor de eigen verwijzing. 

Voor de IBW’s wordt alvast vanuit de overheid de mogelijkheid expliciet voorzien tot begeleiding 

op ‘eigen adres’ (overgangsdecreet van 6/7/2018 en het BVR van 7/12/2018).  Er wordt naar de 

partners IBW dan ook gevraagd om alvast binnen dit overgangsjaar een ‘extra’ inspanning te 

leveren.  Uiteraard ligt dit voor IBW De Sprong moeilijk gezien de regio van toewijzing 

huisvesting. 

 

5. Nieuws vanuit Netwerkcomtité SaRA 

Momenteel gaat er veel tijd naar het dossier eerstelijnspsychologische functie, met een strak 

tijdschema vanuit de overheid. 

 

6. Varia: 

 

 Opening nieuwbouw Bilzenhof – uitnodiging werd verspreid onder de aanwezigen.  Meer 

info bij Nele Seghers (nele.segers@zorgbedrijf.antwerpen.be) 

 JAC: ontwikkelt een digitale applicatie voor jongeren die de stap zetten naar alleen wonen en 

hulp zoeken. De app zal ‘Spaced’ noemen. Meer info bij Saar Serrien van het CAW/JAC 

(saar.serrien@cawantwerpen.be). 

 BVR/IFIC/BelRaÏ: signaleren aan voorzitters indien wens tot agendering op een volgende 

bijeenkomst. 

 

AGENDA 2019 (Telkens op woensdag van 14u tot 16u) 

 8 mei 2019 @ ZNA PVT Antwerpen: Floraliënlaan 400/c, 2600 Antwerpen 

 

Agenda planning:  we vragen aan ALERT TEAM en KADANS WONEN voorstelling van hun 

goede praktijk inzake intersectorale samenwerking/engagementen. 

 

Uitnodiging volgt. 

 

 2 oktober 2019 @ IBW Min 

 11 december 2019 @ WZC Bilzenhof 
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