
  

  

VERSLAG THEMAGROEP   

VERSNELDE TOEWIJZING SARA-SHM  

DONDERDAG 20 JUNI '19 

Aanwezigen  

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

De Kerf (IBW Min), Vinnes Aerts (IBW Antwerpen), Nele Sauviller (MTA De Link), Yves Kempeneers 

(IBW De Vliering), Inge Verbrugge (Tsedek), Lieve Gerits (MTA De Link), Dirk Goeminne (PZ 

Multiversum), Koen Van Rompaey (ZNA), Ewout Van Hove (Netwerkcoördinator SaRA)   

  

Verontschuldigd  

Katelijne Pierré (ZNA Stuivenberg), Kate Van der Meulen (Multiversum), Cindy Puyenbroeck 

(Multiversm), Tine Lefevre (De Vliering), Helga Peeters (Netwerkcoordinator SaRA), Mieke Beirinckx 

(ADIC)  

  

1. Nieuwe voorzitter themagroep 

Op vraag van de netwerkcoördinatie wordt er een voorzitter aangedragen voor de themagroep. De 

wijzigingen in het systeem zorgen ervoor dat er extra aandacht nodig is voor de processen. De 

voorzitter dient een neutrale positie in te nemen, het thema te behartigen zowel binnen en buiten het 

netwerk, de kwaliteit van het overleg te borgen. Het is ook belangrijk om voeling te houden met 

netwerkplatforms functie 2 en 5. 

Inge Verbrugge (Tsedek) wordt goedgekeurd als nieuwe voorzitter voor het overleg. 

2. Stand van zaken verdeling plaatsen 2019 

 

Tijdspad 2019: 

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   1 ABC 



 

3. Herverdeling plaatsen versnelde toewijzing in 2019 

Er zijn drie plaatsen te herverdelen: 2 BW De Vliering, 1 RIZIV-concenties. 

Eén plaats verdwijnt aangezien er maar 22 plaatsen zijn in 2019. 

Eén plaats wordt ingevuld door Kadans Wonen. 

Eén plaats wordt ingevuld door Tsedek. 

Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat alle plaatsen zijn ingevuld voor 2019. Volgende partners 

krijgen prioriteit bij herverdeling in 2020: PC Bethanië, De Knoop, Beschut Wonen Antwerpen, IBW 

MIN, IBW De Link. 

Dirk Goeminne en Vinnes Aerts spreken onderling af welke woonst nog wordt toegewezen naar ABC. 

Dank aan alle partners voor de invulling van de plaatsen en de constructieve houding! 

4. Stand van zaken: centraal team ‘outreach in kader van versnelde toewijzing’ 

• De samenwerking in het centraal team is goed verlopen. Er wordt gekeken naar de indicaties 

en op basis van vertrouwen dat er begeleiding wordt voorzien eens het zo ver is. 

• Er vonden 5 intakes plaats met allen een positieve beslissing. Dit betekent dat de mobiele 

teams in 2019 5 begeleidingen opnemen i.p.v. de standaard 14 plaatsen die in het verleden 

werden voorzien. 

• We dienen deze goede praktijk te benoemen en kijk naar toekomstige mogelijkheden. Het 

zorgt voor gedeelde verantwoordelijkheid. 

• Dirk Goeminne maakt een bericht op voor de contactpersonen van de SHM om te duiden dat 

ze ook bericht moeten sturen van toewijzing woonst naar Dirk/Vinnes. 

• Het is belangrijk om te blijven inzetten op netwerk opbouwen rond een cliënt voor welslagen 

versnelde toewijzing. 

PZ  Stuivenberg  

 

2 plaatsen     Vinnes Aerts     

IBW  De Vliering  2 open 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  

1 open 

1 plaats      

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  



 

5. Varia 

- De staat van de SHM woningen is niet altijd even goed. Het is belangrijk dat de 
verwijzende partner zelf initiatief neemt om te bekijken wat er eventueel nog moet 
gebeuren. De plaatsbeschrijving is hierbij een belangrijk instrument.  

- Stad Antwerpen gaat onderzoeken welke begeleidingsnoden er precies leven. Dit is in 
eerste instantie gericht op CAW-begeleidingen.  
 

6. Verdere planning bijeenkomsten 2019 

 

 Volgende vergadering : Geen gepland. Eerstvolgende begin 2020 

 


