
2019 09 25 themagroep Arbeid 

• Outreach. Indien project niet wordt goedgekeurd, wordt bekeken hoe we zelf verder met het 

thema aan de slag kunnen gaan. 

• Start nemen met een voorbereidende werkgroep. Identificatie van welke partners erin zouden 

moeten zitten. Eerste bijeenkomst wordt gepland in november. 

o PZ 

o Mobiel Team 

o CAW 

o OCMW 

o Beschut Wonen 

o Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 

o Jeugdzorg 

o CGG? 

o Patiëntenorganisaties? Sommige partners vergoeden wel. Spanningsveld naar de 

vrijwillige ervaringsdeskundige. 

Nood aan vergoeding wordt nog eens meegenomen. 

o IPS mag niet vergeten worden in dit verhaal 

• Vanuit NP3 vraag gesteld naar noden rond vorming 

- Najaar vorming m.b.t. werk en zorg – psychische kwetsbaarheid. In Zoersel zijn er nog drie 

plaatsen. Vraag om informatie te plaatsen op de website van SaRA. 

Zelfde pakket aanvragen voor volgend jaar. 

- Netwerkcomité. Zat bij het verslag van de vergadering? Of in augustus? 

Inschrijvingen bij Liesbet Felix. Mail is verstuurd op 12 augustus. 

• Verbinding met de opstartende mobiele teams 

o Navraag doen bij de huidige mobiele teams wie kan deelnemen aan de themagroep 

Arbeid.  

o Mee in de mail rond opleiding zetten. 

• STAVAZA netwerk SaRA 

• Via5-akkoorden: revalidatiecentrum. Vanaf 1 januari: een tweede centrum openen in de 

Voorkempen. En arbeidscoaches worden uitbreid: 2 VTE Keerkring en ½ voor Tsedek 

Arbeidscoaches: Eén functioneel team. 

Arbeidscoaches en partiële hospitalisatie: kan dat? Onderhandeling met Vlaamse Overheid is 

lopende. Voorstellen rond zorgcontinuïteit is lopende.  

• ZOWEZO-team 

Opgericht in 2015 vanuit verschillende partners. Overleg wordt afgerond. Geeft meer 

mogelijkheden om ad hoc in werkgroepen met thema’s aan de slag te gaan.  

• 12 oktober benefietavond, daarnaast 6 oktober opendeurdag in ZG Multiversum 

• AMA-begeleidingen 

Veel administratieve beslommeringen. Moeilijk om verlengingen aan te vragen. Wel vraag om 

deze werkvorm verder te kunnen blijven bestendigen. Moeilijk: mutualiteiten sturen 

documenten naar cliënten zelf. Vaak moeilijk om op te volgen. Je krijgt het wel in orde, maar 

is administratief gedoe. 

Wordt via Zorgnet ICURO vastgepakt. Biedt mogelijkheden, maar heeft ook nadelen. 

• Werk-Zorgdecreet: activeringstrajecten lopen. 



Er is voldoende toeleiding. Maar aantal behaald moest worden. Garantieaantal hebben we nog 

niet behaald, maar wordt wel verwacht te behalen.  

Wel uitval, moeilijke planningen,… waardoor er toch wel drop-out is. Technische 

registratieproblemen. Samenwerking verloopt goed. (Verderzetting TAZ). Wel uitbreiding van 

actoren. Vroeger werd er gewerkt met clusters, nu zitten alle partners wat planning niet 

evident maakt.  

Nog te vroeg om te spreken over een uitbreiding van de doelgroep.  

 

• Stan Verdonck 

Serres en glastuinbouw. Wat kunnen we met bestaande serres gaan doen. Mooi voorbeeld in 

Poperinge. Zorgcentrum. Organiseren op 11 oktober in de namiddag een workshop met een 

divers publiek over wat voor nieuwe dingen in serres kunnen gebeuren. 

Zoeken naar ondernemers, onderzoekers, zorginstellingen,… Hergebruik van leegstaande 

serres. Zo’n divers mogelijke pool van stakeholders. Insteek vanuit sociale economie.  

Werkt voor POM: provinciale ontwikkelingsmaatschappij.  

Samenwerking rond creativiteit. Ondersteuning creatieve sector.  

Community Supportive Aggriculture  

Cocreatieprojecten zijn betalend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


