THEMAGROEP ‘TRIALOOG SARA’
29/04/2019
Uit de bijeenkomst:

•

Recente vorming aan Uilenspiegel. Waren akkoord met missie en visie. Bijkomende vraag. Hoe nieuwe
vertegenwoordigers voorstellen binnen het netwerk?
→ Eerste onthaal in themagroep ‘trialoog’ ter kennismaking. Daarna samen bekijken waar de kansen en
interesses liggen. Leden van Similes en OP WEGG zorgen voor de verdere contacten en kunnen de
geïnteresseerden wegwijs maken in het netwerk. We communiceren dit zo naar Uilenspiegel.
•
•

•
•

•
•
•

Missie en visie van SaRA werden overlopen met de themagroep. Positief onthaald door de leden.
Evolutie OP WEGG opvolgen.
o Regeling voor HOZ is een testjaar in 2019. Het is belangrijk om dit daarna te evalueren. Eerste
bevindingen zijn alvast hoopgevend.
o OP WEGG, stuurgroep is lopende. Eerste vergadering is geweest. Wendy heeft ondertussen een
nieuwe uitdaging gevonden, Ewout sluit aan voor OGGPA. Volgende stap is om de doelen van OP
WEGG uit te klaren met de leden (bv. ontmoeting centraal). Bijkomend is het afwachten welke rol de
overheden toebedelen aan bepaalde organisaties ter ondersteuning.
Vertegenwoordiging SaRA-Kempen: in orde (Marleen en Mick).
Vertegenwoordiging comité? Niet evident, maar wel zeer belangrijk. Els nam dit zeer goed op, nu echter al
tijd niet geweest. Marleen is aanwezig voor familieperspectief in te brengen.
→ We gaan na of Els zich terug wil engageren voor netwerkcomité / Trialoog. Indien dit niet lukt, warme
oproep aan leden themagroep.
Ervaringsdeskundigearmoede: aanwervingsprocedure loopt. Mick gaat naar een algemene vergadering
binnenkort.
Praktijkdag: nog geen initiatief genomen, voorlopig geen ruimte bij Ewout. Wel nog veel interesse bij UCSIA!
Infocampagne huisartsen: Leden van themagroep meevragen bij trefmomenten met huisartsen? Wat is er
interessant om te vertellen van concrete tools? Bericht plaatsen in nieuwsbrief Domus Medica?
o Frames en counterframes van KBS;
o Similes luistertelefoons + locaties kringen en Ups en downs;
o ELP;
o Advies- en wegwijzer;
o Crisiskaart SaRA;
o Communicatie mobiele teams;
o …

Actiepunten en planning

Volgende bijeenkomst gaat door op maandag 3 juni van 10u tot 12u bij OGGPA, Haagbeuklei 12 te Wilrijk
Op te volgen actiepunten:
•
•

Samenwerken met ‘ervaringsdeskundige armoede’
Uitwerken praktijkdag netwerkversterkende methodieken;

•

Stavaza Similes-kring Mortsel-Boechout en Kalmthout; Ups&Downs Brasschaat;

•

Infocampagne via huisartsen;

•

Evolutie OP WEGG;

•

Regionale zorgzones.

Data themagroep ‘trialoog’ in 2019:
•
•

3/6 van 10u tot 12u in OGGPA
30/9 van 10u tot 12u in AZ Klina

•

18/11 van 10u tot 12u in Multiversum
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