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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

25/09/2019 

• Projectaanvraag 457: Outreachend Werken – Er komt een korte terugkoppeling 

• Ervaringsdeskundigen binnen het netwerk – Kunnen we iemand betrekken?  

Wordt meegenomen door Helga. 

• Noden 2020 – komen aan bod 

2. Agendapunten:  

 

VERSLAG 
Er wordt een beurtrol opgemaakt per organisatie om het verslag op te maken. 

 

Kennismaking Mobiele Teams en verbinding 
 

Mobiel psychiatrisch team Stad Antwerpen: 

- Mobiel team 2B (Langdurige Zorg) 

Er wordt intern nog bekeken wat ‘langdurige’ zorg juist betekent, en op welke manier het 

contact behouden blijft 

- Opstartend Team 

- Doelgroep: 

Nood aan ondersteuning aan personen met een psychische kwetsbaarheid 

Ondersteuning op verschillende vlakken 

- Betrokkenheid op het thema arbeid 

Op dit moment weinig betrokkenheid 

Er wordt wel een nood ervaren om hier verder in te verdiepen, 

meerwaarde wordt wel aangevoeld 

- Systeem van opschalen en afschalen 

Mobiel psychiatrisch team Multiversum 

- Mobiel team 2B (Langdurige zorg) 

- Multidisciplinaire zorg 

- Doelstelling: mensen zelfstandiger maken (binnen hun netwerk) 

- Verandering van werking – zoektocht 

- Duur: 1 tot 2 jaar 

- Niet vanzelfsprekend om deze vorm van zorg te beëindigen 

- Betrokkenheid op het thema arbeid: 

Gevoel dat er wel heel wat mensen acties naar werk aan het zetten zijn.  

Bijvoorbeeld: vrijwilligerswerk, bemiddeling naar een maatwerkbedrijf, … 

Mobiel crisisteam: Zelfde regio als Antwerpen Stad 

- Doelgroep: 

personen met een psychiatrische problematiek 

Aanmeldingen door arts 

- Zo snel mogelijk een interventie aan huis (in praktijk: binnen de 24u) 



 

- Vaak per fiets 

- Duur: 4 a 6 tal weken (vaak per 2) – contacten met psychiater aan huis 

- Op basis van deze gesprekken wordt de zorgondersteuning bekeken (vb opname, 

opvolging door huisarts, … 

- Betrokkenheid op het thema arbeid: 

70% van de personen krijgt een uitkering (verschillende vormen) 

Gevoel van weinig betrokkenheid van arbeid 

→ Tips: 

Er bestaan verschillende vormen van arbeid/besteding:  Bijvoorbeeld het AMA-statuut 

(Arbeidsmatige activiteiten) – Vanuit het werk/zorgdecreet 

Op welke manier kunnen we de mobiele teams ondersteunen in arbeid? 

 

Vragen: 

- Gebeuren de doorverwijzingen vanuit zorg? 

Kan er een combinatie met ambulante zorg zijn? 

Vermoedelijk geen probleem: Voorbeeld: Vraag vanuit CGG naar ondersteuning, zodat 

mensen op afspraak geraken → Er wordt hier wel een meerwaarde van de combinatie 

gezien. 

- Ondersteuning door netwerk 

Wat kan het netwerk allemaal opnemen? 

Op welke manier wordt het netwerk ondersteund? 

Veroudering van het netwerk? Hoe wordt dit opgevangen? Wie kan dit opvangen? 

 

Arbeidscoachen 
 
Arbeidscoachen? 

- Intensieve begeleiding naar betaald werk 

- Er is een wens naar betaald werk 

- Een stapsgewijze benadering 

- Ondersteuning: 

Voor werkenden – jobbehoud 

op zoek naar een passende functie voor werkzoekenden 

Intensieve samenwerking met Zorg 

Intensieve begeleiding – wekelijkse gesprekken zijn mogelijk 

- Gekoppeld aan het revalidatiecentrum (De Keerkring/Tsedek) 

- 1 centraal aanmeldingspunt 

- Verdeling op basis van regio 

De Keerkring: Antwerpen/Schilde 

Tsedek: Ekeren 

- Hoe verwijzen we door: 

arbeidscoach.sara@emmaus.be 

- Combinaties zorg? 

Combinatie met opname: gaat niet, met uitzondering in de afrondingsfase 

Combinatie dagbehandeling: op dit moment nog niet, wordt nog bekeken 

Combinatie met mobiele teams? Gaat 

Combinatie met PVT/Beschut Wonen? Gaat 

Nog even kort: 
 

IPS: 
- RIZIV pilootproject 

- Gericht naar het Normaal Economisch Circuit (NEC) 

- Gericht op het direct bemiddelen naar een werksituatie, en van hieruit coachen 

- Betrokken klant stelt een actieve vraag naar betaald werk 

- IPS coaches in Antwerpen: Veerle Tyberghin en Wout Van Geel 

mailto:arbeidscoach.sara@emmaus.be


 

AMA: 

- Arbeidsmatige activiteiten 

- Zie website: https://www.departementwvg.be/arbeidsmatige-activiteiten 

Samenwerkingsmodel vanuit de themagroep Arbeid: 
Van zorg naar werk: 

- Zie website: https://www.netwerksara.be/themagroep-arbeid/ 
- Even kort: 

Bevorderen van een professionele re-integratie  

Inpassen van de samenwerking binnen de reguliere werking van VDAB/GTB 
- Met succesfactoren: 

snelle interventie 
betrokkenheid van alle actoren uit het netwerk van de klant 
communicatie om laagdrempeligheid en uitwisseling in expertise te bevorderen 
vrijwilligheid 

 

ESF: Outreach en Activering 
We Go To Work Antwerpen: 
Eerste korte vergadering met enkele actoren uit het netwerk: 

- Op zoek naar een gepaste en toegankelijke locatie 

- Met binding naar teammomenten/intervisie 

- Bijvoorbeeld 

Kruispunten: een laagdrempelig onthaalpunt, waarbij een juiste doorverwijzing wordt 

bekeken. Een generalistische werking. 

- We kiezen voor een opstart op een bepaalde locatie, om hierna verder te bekijken of we 

kunnen uit bereiden. 

➔ De pistes worden nog verder uitgeklaard. 

 

Netwerk SaRA: Stand van zaken 
Kennismaking met Sarah De Graef – communicatiemedewerker 

- Brengt in kaart wat er nog dient te gebeuren (communicatie/website) 

- Wil je zelf iets signaleren? Sarah.degraef@netwerksara.be 

- Doel: het creëren van duidelijke en gestroomlijnde informatie 

Bijvoorbeeld de opstart van een nieuwsbrief 

Doelstelling/Jaaractieplan 2020: 

- Reflectiefase: missie en visie herschreven (opstart 2011) 

- Wat is de kerntaak? Hoe willen we samenwerken? 

- Kern: 

Inzetten op complexe doelstellingen, die je als organisatie niet zelf kan behartigen 

Voor mensen die kampen met een psychische kwetsbaarheid 

Een actieve rol voor mensen en hun familie in hun behandelproces 

- 5 visiepijlers met concrete acties en doelstellingen 

Vanuit deze acties zal worden bekeken welke themagroepen en stuurgroepen er worden 

behouden (vaak dezelfde mensen op de vergaderingen – kan er bijvoorbeeld geclusterd 

worden) 

Visiepijlers zijn terug te vinden op de website  

- Themagroep Arbeid: gevoel van gedragenheid 

Vorming Werk en psychische kwetsbaarheid – hoe verder in 2020 

- Verloop opleiding: 

Wordt ervaren als een boeiende vorming 

Goede lesgever, veel voorbeelden vanuit praktijkervaring 

Veel ruimte voor eigen inbreng 

Voorstel: 

Ruimte voor een terugkomdag met nog meer ruimte voor intervisie 

De focus mag iets meer op werk liggen (de andere groep had dit gevoel niet) 

https://www.departementwvg.be/arbeidsmatige-activiteiten
https://www.netwerksara.be/themagroep-arbeid/
mailto:Sarah.degraef@netwerksara.be


 

Nood aan de opstart van intervisiegroepen? Deze worden nu adhoc georganiseerd bij Zorg 

 

 

 

 

3. Varia 
1. Werk/Zorgdecreet 

Activeringstrajecten: 

Doelgroep: Het gevoel dat deze voornamelijk dezelfde blijft.  

Vanuit GTB wordt er ervaren dat er reeds een ruim aanbod bestaat voor mensen die een 

voortraject naar betaald werk nodig hebben. Het aanbod voor personen met een 

psychische kwetsbaarheid, die nood hebben aan een laagdrempelig aanbod om acties te 

zetten naar arbeid is eerder beperkt. 

2. Vlaams Regeerakkoord? Gevolgen? 

Dit komt volgende keer aan bod. 

Liesbeth nodigt Lucienne mee uit om dit te komen toelichten (Vb de 

gemeenschapsdiensten) 

3. Beschut Wonen Min + PVT Min 

PVT Min zal sluiten (24 bedden) op 03/06/2020: 

Wat wil dit zeggen? Het bestaan van het dagbestedingscentrum komt hierbij ook in het 

gedrang. Er zal worden bekeken of het haalbaar is om dit onder te brengen bij Beschut 

Wonen. 

→ Vanuit het netwerkcomite is er alvast een bezorgdheid geformuleerd. 

4. CAW: CASA Project: In samenwerking met Weerkwerk, Stad Antwerpen, 

Activiteitencentrum De Link, … 

Er is in onderlinge overeenkomst gekozen voor het niet verderzetten (met 3 jaar), maar 

met 1 jaar. Dit om verder te bekijken hoe het AZ-initiatief past binnen de ruimere werking 

van de Stad.  

→ Focus prestatie is op dit moment aanwezig, maar er wordt opgemerkt dat ze liever 

kiezen om de focus op de kwetsbare profielen en mogelijkheden hierbinnen te behouden. 

Voornamelijk het behouden van de focus welzijn voor deze kwetsbare doelgroep. Er wordt 

gehoopt op een verdere organisatie van dagbesteding voor de huidige doelgroep. 

5. Volgende overlegmomenten van themagroep arbeid zijn 

a. 18/03/2020 

b. 10/06/2020 

c. 16/09/2020 

d. 9/12/2020 

Locatie blijft dezelfde: VDAB, Copernicuslaan, Antwerpen en telkens van 9u30 -12u. 

 
 


