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VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA  

DONDERDAG 25 APRIL 2019  

 

 

 

 

Aanwezigen 

Hugo Pietermans (ZNA PZ Stuivenberg - F4 voorzitter), Menno Fransen (Tsedek), Anne Grimon (CGG 

Andante – F1 voorzitter), Marleen Van Staey (Similes), Frieke Vanzundert (CGG Andante), Dirk 

Goeminne (ZG Multiversum – F3 voorzitter), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator SaRA), Stef 

Spiessens (SEL Amberes – covoorzitter SaRA), Joris Housen (ZG Multiversum – covoorzitter SaRA), Joris 

Michielsen (PAAZ AZ Klina – covoorzitter SaRA Kempen), Maarten Desimpel (PC Bethanië), Tine Maes 

(PAAZ GZA St.Vincentius), Jan Bogaerts (PC Bethanië), Dr. Geert Dom (ZG Multiversum – covoorzitter 

F4), Tamara Schoefs (netwerkcoördinator ZAG), Jo Verstraeten (De Vliering – covoorzitter F3), Els Van 

Heusden (ZG Multiversum), Helga Peeters (netwerkcoördinator SaRA) 

 

1. Opvolging vorige verslag (14 maart 2019) 

Het verslag werd goedgekeurd. 

 

2. Wijzigingen bij partners met invloed op SaRA 

 

• Voorzitter NP1: Eva Pockelé wordt voorgesteld als nieuwe voorzitter voor NP1 indien zij 

hiervoor goedkeuring krijgt vanuit Stad Antwerpen. 

 

• Kruispuntwerkingen 

o Brasschaat: vermoedelijke opstart rond de zomer 

o Schilde: opstart gepland in juni 

o Stad Antwerpen (Luchtbal): gepland in juni/juli. Vanuit Stad Antwerpen wordt gewerkt 

aan de subsidieaanvraag m.b.t. GBO-coördinatiefunctie. 

 

• Regionale zorgzones: er zijn 14 zones afgebakend. De regionale zorgzones komt overeen met 

het werkingsgebied van SaRA. Duidelijkheid is nog wel nodig m.b.t. Zwijndrecht en Ranst. Dit 

wordt verder nagevraagd door Stef Spiessens. 

Op 10 mei zijn er twee overlegmomenten gepland m.b.t. de regionale zorgzones: 

o Overleg met Gert Verbruggen (UMCA) en Liane De Boeck: wordt opgevolgd door 

Ewout. 

o Toelichting vanuit Vlaanderen aan de netwerken: wordt opgevolgd door Helga. 

We verwachten dat voor de regionale zorgzones vier pilootprojecten aangevraagd zullen 

kunnen worden. Het kader hiervan is echter nog niet gekend. 
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• Zorgraden eerstelijnszones. Er wordt getracht duidelijkheid te krijgen in wie kandideert voor 

welke zones. De tempo’s tussen de verschillende zones blijken daarbij sterk te verschillen. 

Voor wat betreft de GGZ wordt geen onderscheid gemaakt tussen de kringen of SaRA-partners. 

De GGZ krijgt als sector één zetel. De kandidaten zouden verkozen worden via het 

veranderteam van de eerstelijnszone. 

 

o ELZORA: Joris Housen 

o ELZ Antwerpen Centrum: kandidatuur Mario Barremaecker 

o ELZ Antwerpen Oost: kandidatuur CGG Andante 

o ELZ Noorderkempen: Lieven D’Hauwers (psychologenkring) 

o ELZ Voorkempen: PC Bethanië vaardigt iemand af wanneer de vraag wordt gesteld. 

o ELZ Antwerpen Zuid? 

o ELZ Antwerpen Noord? 

 

• Ontwikkelingen mobiele equipes – Zorg aan Geïnterneerden (toelichting door Tamara 

Schoefs): Binnen het Hof van Beroep waren veel verbeterprojecten lopende. Doelstelling is dat 

de mobiele werkingen daarvan geïntegreerd worden in één team. Daartoe werd een visietekst 

uitgeschreven die het kader van de mobiele equipes beschrijft. Er zal gewerkt worden met 

twee antennes: Antwerpen en Limburg. Binnen iedere provincie zal een kernteam (psychiater, 

psycholoog, criminoloog, orthopedagoog) werken in samenwerking met de mobiele equipe. 

Uitgangspunt is dat reguliere zorg wordt aangeboden waar het regulier kan, maar dat het 

mobiel team kan interveniëren bij vragen waarbij gespecialiseerde ondersteuning noodzakelijk 

is. De manier van werken is vergelijkbaar met die van de outreach dubbeldiagose 

“verstandelijke beperking – psychiatrische problematiek”.  

De kernteams zijn samengesteld. Binnen provincie Antwerpen zit deze gekoppeld aan BZW 

Min. De mobiele teams zouden moeten aansluiten bij de reguliere mobiele teams ten einde 

een nauwe samenwerking te faciliteren. De aansturing van de mobiele teams gebeurt door de 

kernteams.  

Concreet is men op zoek naar locaties voor de mobiele teams (3,5 VTE). Daarbij is het niet  

prioritair de bedoeling om cliënten daar te ontvangen. Er wordt een gefaseerde opstart 

gepland vanaf 1 november met een volledige uitrol op 1 januari 2020. 

Vanuit de netwerkcomité werd de suggesties gedaan om te werken met antennepunten en 

een aantal “flexplekken”. Pistes worden verder verkend met de bedoeling hier duidelijkheid in 

te hebben tegen de zomer. 

 

• STAVAZA ELP: Het administratieve luik werd uitgewerkt en loopt. Verder werd een coördinator 

aangesteld voor 33%, Hanne Aerts (hanne.aerts@cawantwerpen.be) , waarbij het 

werkgeverschap verloopt via het CAW. Daar 33% zeer beperkt is, wordt gezocht naar wat de 

klemtonen voor deze functie kunnen zijn. 

Voor de opstart van het ELP-project wordt gewerkt met twee sporen: 

- We werden vanuit FOD-Volksgezondheid verplicht om op 1 april 2019 op te starten. Zelf 

hadden we 15 april vooropgesteld, doch gezien de druk die er kwam is er dankzij de grote 

inzet van een aantal partners gestart op 4 april met 8 psychologen. De eerste aanvragen 

zijn lopende. 

mailto:hanne.aerts@cawantwerpen.be
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- Binnen het tweede spoor werken we in samenwerking met de LMN-coördinatoren aan 

een interdisciplinair samenwerkingsmodel m.b.t. ELP via een werkgroep die start op 29 

april en waaraan een 20-tal mensen (psychologen, huisartsen, psychiaters,… ) zullen 

deelnemen. Doelstelling is binnen een viertal bijeenkomsten visie te ontwikkelen m.b.t. 

interdisciplinaire samenwerking. Daarvan willen we een terugkoppeling doen tijdens de 

10-daagse van de GGZ in oktober voor groter publiek. Het opzet moet nog verder 

uitgewerkt worden. 

- Vanuit Familie-ervaringsdeskundigheid werd de vraag gesteld waar mensen terecht 

kunnen indien acht sessies niet volstaan. Deze vraag is een van de kernproblemen 

waarmee we geconfronteerd worden en zal verder worden meegenomen in de 

themagroep. 

 

3. Ter bespreking 

 

• Intensifiëring 

Vanuit SaRA werd een gemeenschappelijk dossier ingediend bij FOD-Volksgezondheid dat een globaal 

plan inhield m.b.t. de verschillende functies. Bij de uiteindelijke besluitvorming werden een aantal 

projecten niet weerhouden waaronder Soteria en de vraag tot intensifiëring vanuit ZNA Stuivenberg. 

Vanuit het netwerk wordt een gebrek aan transparantie ervaren over hoe deze besluitvorming tot 

stand is gekomen. Men betreurt het ook dat een gemeenschappelijk dossier uit mekaar is gehaald en 

er parallelle trajecten zijn ontstaan om met onderdelen van het dossier aan de slag te gaan buiten het 

netwerk om. Sommige onderhandelingen verlopen via het netwerk, sommige via Zorgnet ICURO, 

sommige individueel via voorzieningen,… Op die manier is het moeilijk om als netwerk als geheel 

samen verantwoordelijkheid te dragen over het ontwikkelen en organiseren van de GGZ binnen het 

werkingsgebied. Een aantal politieke dynamieken lijken ook het proces vertroebeld te hebben 

(snelheid waarmee beslissingen genomen en dossiers ingediend moesten worden, koppeling van ELP 

aan intensifiëring,…).  

 

Vanuit het netwerk werden een aantal reflecties gemaakt: 

- Hoe kunnen we terug inzetten op verbinding en een gemeenschappelijke visie? 

- Hoe kunnen we enerzijds proactiever zijn en anderzijds kritischer zijn in het reactief handelen? 

- Als netwerk hebben we zelf met de partners een verantwoordelijkheid te dragen in 

afstemming, samenwerking en transparantie.  

Het voorstel werd geformuleerd om het gemeenschappelijk dossier mee te bespreken bij de 

uitwerking van het strategisch plan zodat we bij de start van de nieuwe legislatuur terug aan de slag 

kunnen gaan met onze doelstellingen. 

Verder wordt het belangrijk gevonden hierover in communicatie te gaan met de Overheid. De 

netwerkcoördinatoren nemen de feedback mee naar het overleg met FOD-Volksgezondheid.  

Ook vanuit ZNA Stuivenberg zal een reactie gericht worden tot FOD-Volksgezondheid. 
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Voor wat betreft de HIC-werking zelf wordt de vraag vanuit het netwerkcomité gesteld hoe we hier 

kunnen komen tot een samenwerking binnen het netwerk. Het model dient concreter vorm te krijgen 

en afgestemd te worden.  

 

• Netwerkovereenkomst SaRA 

Vanuit de schrijfgroep werd de missie- en visietekst verder uitgewerkt. Deze is terug te vinden in de 

netwerkovereenkomst en zal eerstdaags op de website geplaatst worden. 

Verder werd een eerste aanzet uitgewerkt om te komen tot een concrete samenwerkings-

overeenkomst. Deze zal samen met de agenda van het volgende netwerkcomité worden bezorgd zodat 

we tegen volgend netwerkcomité de eerste feedback kunnen verzamelen. Er wordt gestreefd naar een 

definitieve overeenkomst tegen de zomer van 2019. 

Voor wat betreft de solidariteitsbijdrage wordt gevraagd naar omschrijving van de concrete 

doelstellingen waarvoor deze middelen aangewend zullen worden. 

 

4. Varia 

Meer weigeringen door SVK omwille van psychische problematiek. Op welke forum kan dit best 

meegenomen worden? Gesprek tussen woonbegeleidingen en GGZ? SVK hebben een 

puntensysteem. Themagroep Gezond en Betaalbaar Wonen. Verder ook agenderen op stuurgroep 

SSEGA.  


