
1 
 

VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA  

DONDERDAG 14 MAART 2019  

  

    

  

 

Aanwezigen 

 

Jan Mampuys (CGG Andante), Hugo Pietermans (ZNA PZ Stuivenberg - F4 voorzitter), Menno Fransen 

(Tsedek), Mieke Beirinckx (ADIC), Anne Grimon (CGG Andante – F1 voorzitter), Liane De Boeck (SEL 

Amberes), 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), Tino Ruyters (Free 

Clinic), Dr. Vicky Matthysen (ZNA PZ Stuivenberg – F2 covoorzitter), Tine Maes (PAAZ GZA 

St.Vincentius), Wim De Puysseleyr (IBW De Link – F5 covoorzitter), Helga Peeters (netwerkcoördinator 

SaRA) 

 

Verontschuldigd 

Jan Bogaerts (PC Bethanië), Marleen Geentjens (IBW De Sprong – F5 covoorzitter), Mario De Prijcker 

(CGG VAGGA), Linda Huybrechts (De Voorzorg), Eva Mangelschots (CAW Antwerpen), Els Vanheusden 

(ZG Multiversum), Nicole Van Houtven (IBW De Link – F2 covoorzitter), Mario Barremaecker (ZNA PZ 

Stuivenberg), Jo Verstraeten (IBW De Vliering – F3 voorzitter) 

 

1. Opvolging vorig verslag (14 februari 2019)   

Opmerking bij vorig verslag: 

• Onderzoek transitieleeftijd: CGG Andante, Multiversum en Veerkracht wonen doen mee. 

• Advies en wegwijzer functie: eerstvolgende opvolging door netwerkplatform functie 2.  

 

Verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA  

Geen wijzigingen te melden. 

 

3. Ter info 

• Verkennend gesprek regionale zorgzones (UA neemt initiatief) 

UMCA is een platform van Universiteit Antwerpen dat wordt gecoördineerd door Gert Verbruggen. 

Samen met SEL Amberes nemen ze initiatief om een gesprek met stakeholders te plannen over de nog 

te vormen regionale zorgzones. Bedoeling is om proactief te handelen naar Vlaanderen. De 

netwerkcoördinatoren zullen aanwezig zijn op de bijeenkomst. Joris Michielsen zal ook deelnemen 

vanuit SaRA Kempen. 

Bedenkingen comité: 

o Welke tempo wordt er door Vlaanderen gevolgd? Er wordt verwacht dat de regionale 

zorgzones reeds afgeklopt worden op het IMC van 25/3. 
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o Goed om vinger aan de pols te houden vanuit comité SaRA. 

o Info druppelt mondjesmaat binnen en is niet altijd even transparant. Best rechtstreeks 

contact opnemen met Bert Plessers. 

 

• Stand van zaken eerstelijnspsychologische functie 

Belangrijke punten die werden besproken op het comité: 

o Het netwerkbudget van 30.000€ is onvoldoende voor een groot en complex netwerk als SaRA. 

We dienen dit te problematiseren naar de overheden. Nu reeds signaleren naar 

begeleidingscomité RIZIV-FOD Volksgezondheid. De projectduur loopt tot 2022. 

Een kwalitatieve aanwerving doen voor de inhoudelijke coördinatie is moeilijk gezien het 

beperkte budget. Dienen we als netwerk deze functie financieel versterken? Neen, de 

overheden dienen voldoende budget te voorzien voor de implementatie van het project. Dit 

betekent dat we voorlopig de jobtime moeten laten zakken om binnen budget te blijven 

(12u40 per week).  

Het blijft belangrijk om als netwerk het gesprek aan te gaan rond strategische doelstellingen 

waar we gezamenlijk in wensen te investeren. 

o Legt het huidige model van de terugbetaling van de eerstelijnspsychologische zorgen geen 

hypotheek op de huidige GGZ? In welke mate staan we hier achter als netwerk? Dienen we 

geen bewuste stappen te ondernemen naar de volgende legislatuur? Daartegenover staat de 

moeilijkheid om geen cliënten in de kou te laten staan en de schaarse middelen in te zetten. 

Hoe dienen we hiermee om te gaan – principiële + strategische vraag. Gesubsidieerde GGZ en 

ondernemerschap kunnen naar elkaar groeien. In de praktijk werken we verder en dienen we 

te kijken naar samenwerkingsmogelijkheden die verder kunnen gaan dan enkel het huidige 

ELP-model. 

o De uitrol van het ELP-project kent een trage start qua aanbod. We verwachten in de pilootfase 

in SaRA te starten met ongeveer 8 tot 10 eerstelijnspsychologen gespreid over de regio. In 

West-Vlaanderen zijn er zeer weinig kandidaten en ook in de andere netwerken zijn er geen 

grote getallen kandidaten die intekenen.  

o Veel druk op proces wegens nakende verkiezingen. Er is nood aan temporiseren. Opstart 

mogelijks niet op 1 april. Er wordt nog gewerkt aan belangrijke randvoorwaarden.  

 

4. Ter bespreking:  

• Missie en visie SaRA 

Doelstelling van de bespreking was om de beleidsdag van 26 maart voor te bereiden. Daar zullen we 

de missie en visie finaliseren om vervolgens stil te staan bij strategische doelstellingen.  

Tegen de zomer willen we een netwerkovereenkomst opstellen (met missie, visie en 

solidariteitsbijdrage in vervat) waarvan we de ondertekening vragen aan de partners van het netwerk.  

Op 19/3 worden de bevindingen van dit comité gebundeld door een kleinere schrijfgroep en 

doorgestuurd naar de leden van het comité ter voorbereiding van de beleidsdag.  

 

• Terugkoppeling werkgroep middelen  

De werkgroep middelen van SaRA is samengekomen op 1 maart. Tijdens het comité volgde een eerste 

terugkoppeling van de activiteiten. Er werden drie thema’s besproken: de vergoeding van de medische 

functie, de begroting 2019 en de rol/frequentie/samenstelling van de werkgroep.  
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• Vergoeding medische functie: 

o Afspraken werden gemaakt over een billijke verdeling tussen de betrokken 

organisaties.  

• Vergoeding promotorziekenhuis: 

o Normaal gezien wordt er 2% ingehouden ter compensatie van de activiteiten die nodig 

zijn voor de financiële werkingsmiddelen. De werkingsmiddelen zijn echter 

weggevallen. Daarom voorstel van het promotorziekenhuis om te verlagen naar 1% 

beheersvergoeding. Deze 1% dient dan wel uniform te zijn naar alle vehikels die via 

het netwerk verlopen. Er wordt gevraagd aan partners om dit principe te 

onderschrijven. Dit principe moet ook mee evolueren met de tijd en getoetst worden 

aan de activiteiten die nodig zijn voor het netwerk. 

• Begroting 2019: 

o Bestaat uit twee delen: vergoeding medische functie (zie eerste punt) + forfait 

netwerkcoördinator.  

o Ondertussen is het duidelijk dat de FOD Volksgezondheid deze legislatuur geen 

stappen neemt om tegemoet te komen aan de vraag van SaRA voor administratieve 

ondersteuning. Men geeft wel aan te werken aan een structureel kader voor de 

netwerken waar deze vragen in worden meegenomen. De vraag is dus wel hoe we 

deze overgangsperiode overbruggen aangezien de netwerkcoördinatoren al een tijd 

aangeven dat de nood aan ondersteuning hoog is.  

o Uitgangspunt blijft dat we als netwerk vinden dat de FOD Volksgezondheid deze 

kosten dient te dragen zodat er kwalitatieve procesbegeleiding wordt verzekerd voor 

het netwerk. Dit blijven we actief signaleren aan de overheid.  

o Voorstel van de werkgroep middelen is om in deze overgangsfase het budget uit het 

forfait ‘netwerkcoördinator’ aan te wenden voor loonkost netwerkcoördinatoren en 

aanwerving bijkomende ondersteuning. Om dit te realiseren is er ook nood aan een 

solidariteitsbijdrage van de partners. 

▪ Loonkost netwerkcoördinatoren: geen uniforme regeling tussen de netwerken. De 

werkgroep stelt een waardering voor als leidraad die overeenkomt met IFIC 18. Dit 

barema wordt dan gelijkgetrokken voor de beide netwerkcoördinatoren. Vraag van 

de netwerkcoördinatoren om voorstellen verder door te spreken zodat er meer 

zicht kan zijn op implicaties van keuzes. Feedback hierover wordt teruggekoppeld 

op netwerkcomité van april. 

▪ Administratieve ondersteuning: welk profiel hebben we nodig? Het gaat vooral 

over communicatie, organisatie en administratie. Eerste inschatting is dat er nood 

is aan een bachelor niveau/IFIC 14. Een concrete omschrijving/ functieprofiel is 

nodig. Minimale capaciteit wordt door de netwerkcoördinatoren ingeschat op 

0,5VTE.  

(Zijn er eventueel ervaringsdeskundigen met dit profiel? Dit kan een mooie 

gelegenheid vormen.) 

▪ Solidariteitsbijdrage: om de begroting rond te krijgen is er nood aan een bijdrage 

van de leden. Er werden verschillende simulaties gedaan op basis van loonkosten 

netwerkcoördinatoren en administratieve medewerker. Op basis daarvan worden 

er voorlopig drie getallen naar voor geschoven die kunnen dienen als bijdrage voor 

leden: 250€ (bv. RIZIV-conventies,…), 500€ (bv. BW, PVT,…) en 750€ (bv. PZ, PAAZ, 

CGG). Parameters bepalen voor deze bedragen is niet vanzelfsprekend, vandaar 
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ook pleidooi om het eenvoudig te houden. Een principieel akkoord is nodig om 

vervolgens te streven naar een billijk model.  

Bijkomende bedenkingen: 

• Bijdrage onderhandelen met alle leden (ook diegenen die afwezig zijn op het comité). Wat zijn 

de consequenties als men hier niet op ingaat? We gaan in eerste instantie uit van bereidheid 

en dialoog. 

• Wat betekent dit voor het werkgeverschap, hoe gaan we daarmee om? 

• Dienen we de komende twee jaar het netwerk te optimaliseren via de begroting en toe te 

werken naar de FOD Volksgezondheid voor een structurele financiering?  

 

Besluit: Principe van een tijdelijke bijdrage (2j.) door partners wordt goedgekeurd. Er wordt een 

voorstel opgemaakt door voorzitters en netwerkcoördinatoren ter voorbereiding van het comité in 

april. Dit omvat: loonkost netwerkcoördinatoren, admin. ondersteuning, solidariteitsbijdrage. 

Bedoeling is om dit kader mee te integreren in de netwerkovereenkomst samen met missie/visie. 

 

5. Varia  

• Vormingsbudget 2019 – FOD Volksgezondheid 

Punt werd niet besproken – oproep vanuit netwerkcoördinatoren aan functievoorzitters en partners 

om de inhoud te bekijken en initiatief te nemen om het aanbod te benutten! 

 

• Oproep omtrent Kruispuntwerking 

De Kruispunten worden verder uitgebouwd in de regio van SaRA. Pioniers zijn de kruispunten in 

Kalmthout en Mortsel. Er worden plannen bekeken voor uitbreiding in SaRA Kempen met kruispunten 

in bijkomende gemeenten. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de oprichting van een kruispunt in 

Stad Antwerpen – Luchtbal. Het lokale bestuur toont interesse om te zoeken naar mogelijkheden om 

af te stemmen. 

De kruispunten brengen verschillende lokale partners samen in een regio. Daarom wordt er nu 

initiatief genomen om inhoudelijke afstemming te zoeken m.b.t. het model van een kruispunt. Anne 

Grimon, Joris Michielsen en Tom Van de Geuchte zullen betrokken partners per mail uitnodigen voor 

een voorbereidend overleg.  

  


