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Aanwezigen:  
Diana Verdonck (PC Bethanië), Yann Blommaert (SVK SAS), Annelies van de Mierop (Bethanië), Ann 
Meerschaert (SHM De Ideale woning), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator SaRA), Nadia Renders 
(OLO), Stef Joos (Mobiel Psychiatrisch Team ‘Kompaan’), Marleen Geentjens (covoorzitter functie 5), 
Daniel Dufond (CAW Antwerpen), Maarten Wouters (SHM Voorkempen) 
 
Verontschuldigd:  
Gert Rombouts (BW De Sprong - voorzitter), Helga Peeters (netwerkcoördinator SaRA), Stef Spiessens 

(CAW Antwerpen), Goedele Romanus (BW De Sprong), Chris Anthonis (PC Bethanië) 

1. Verwelkoming: 
 

Daniel Dufond is beleidscoördinator bij CAW Antwerpen en zal de themagroep opvolgen in de 

toekomst in plaats van Tom Van de Geuchte. 

Maarten Wouters werkt voor de sociale dienst van SHM Voorkempen en zal voor het SHM aansluiten 

op de themagroep. 

Welkom beide! 

2. Opvolging vorig verslag (25/9) 

Goedgekeurd. 

3. Voorstelling project ‘wonen met kansen’ 
 

De vertegenwoordigers van samenlevingsopbouw konden door onverwachte omstandigheden niet 

aansluiten voor deze themagroep. Er wordt nog bekeken wanneer ze kunnen aansluiten in de 

toekomst om het project toe te lichten. 

4. Heropstart werkgroep ‘huisvesting- en woonbegeleiding’ in ELZ Noorderkempen 
 

Uitleg door Daniel.  

• Dit overleg vertrok uit de noden van verschillende gemeenten in de Noorderkempen en kreeg 
uiteindelijk een plaats in het plan ‘Samen Zorgkrachtig’ van ELZ Noorderkempen.  

• Het CAW zette 1VTE woonbegeleiding in gespreid over verschillende gemeenten gedurende 
1j. 

• De werkgroep is een aantal keer samengekomen en focust op beleidsmatige taken in 
combinatie met de vraag hoe er goed kan worden samengewerkt op het terrein.  

• CAW zal deze werkgroep opnieuw trekken aangezien er ook meer inzet vanuit het CAW zal 
komen in de regio, wat een goede zaak is. Binnenkort zal Piet Steenssens meer uitleg geven 
over de plannen.  

➔ Besluit: initiatieven die focussen op huisvesting zijn zeer welkom in de regio! Verbinding en 
complementair werken met deze themagroep wordt verzekerd door de voorzitters. 



5. Vlaams regeerakkoord: wijzigingen bij SVK en SHM: 
 

Er zijn belangrijke wijzigingen in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. 

- Beperking op het doelgroepenplan; 
- 1 woonactor per gemeente; 
- Puntensysteem SVK maakt plaats voor chronologie van toewijzingen; 
- … 

Het is momenteel nog te vroeg om de volledige impact in te schatten van het regeerakkoord. Toch 

zullen er snel lijnen moeten worden uitgezet omdat er veel zaken gerealiseerd moeten worden tegen 

2023.  

→ Besluit: We blijven deze evoluties opvolgen vanuit de themagroep voor de regio SaRA Kempen. 

6. Stand van zaken IGS en LWO: 
 

Er zijn ondertussen verschillende IGS’sen bezocht en enkele LWO. De boodschap is dus ruimer 

verspreid in de regio.  

Nieuws: 

- Beslissingen bij gemeente Wuustwezel zijn verplaatst naar 2020 (7/2) omwille van impact 
regeerakkoord. Nadia volgt verder op. 

- Gemeente Essen heeft toekomstplannen, alhoewel de meningen intern verdeeld zijn over de 
precieze invulling. Cijfers zijn daar belangrijk aangezien er een grote zorgnood bestaat. Ann 
Meerschaert gaat na of er mogelijkheden bestaan.  

- Doelgroepenplan in Zoersel gaat finale fase in. 
- Gert en Ewout gingen in gesprek met gemeente Brasschaat (verschillende schepenen en 

interim burgemeester aanwezig). Vraag expliciet gesteld, wachten op reactie. 
➔ Besluit: planning 2020 te bekijken met IGEAN. Nagaan wie waar kan aansluiten. Informeel 

vraag naar ‘gezond en betaalbaar wonen’ blijven herhalen. Nota verspreiden. 
 

7. Bevestigen nota themagroep voor verspreiding: 

Nota wordt bevestigd voor verspreiding door de themagroep. Deze gaat naar IGEAN (voor LWO en 

IGS), Wonen Vlaanderen, Provincie Antwerpen en Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen. 

8. Varia: 
 

- Op 12/11 is er een gezamenlijke bijeenkomst van Bethanië en het SVK om te bekijken welke 
noden er bestaan bij de mensen in de praktijk. Dit is interessant om elkaar te leren kennen of 
bijvoorbeeld te komen tot gezamenlijke intervisie. Annelies is aanspreekpunt. Mogelijks is het 
interessant voor andere diensten en organisaties om hierbij aan te sluiten op termijn. 

- Hefboom vzw voorstellen op netwerkplatform functie 5? Boodschap wordt doorgegeven aan 
voorzitters netwerkplatform functie 5. 

- SHM Voorkempen geeft aan dat omgaan met huurders met een complexe psychische 
problematiek niet eenvoudig is. Het is belangrijk om te zorgen voor korte lijnen. De leden van 
de themagroep kunnen hier belangrijke aanspreekpunten voor zijn. 

 

 



Volgende bijeenkomsten:  

12/02/2020: 13u15 – 15u 

22/04/2020: 13u15 – 15u 

 

Zaal Sophia, Gebouw 5, PZ Bethanië 

  

 


