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Uit de bijeenkomst:

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Ervaringsdeskundigearmoede: aanwervingsprocedure loopt. Noot van verslaggever: ondertussen is er iemand
gevonden. Er wordt een vergadering gepland met SSeGA en we verkennen de samenwerkingsmogelijkheden
met casemanagement Stad Antwerpen en Outreach CAW. Mick sluit aan bij het overleg als de
vertegenwoordiger van de themagroep ‘trialoog’.
Praktijkdag: initiatief tot contactname genomen, momenteel nog geen feedback ontvangen. Er zijn nog een
aantal interessante methodieken die we kunnen belichten (o.a. Hiëronymus). Hier moeten we nog over
nadenken, best in samenwerking met UCSIA.
Els ziet het zitten om de vertegenwoordiging bij comité SaRA op te blijven nemen. Samen met Mick en
Marleen zijn ze de vertegenwoordigers vanuit themagroep ‘trialoog’.
Voor de netwerkovereenkomst contacteert Ewout Uilenspiegel en Similes met de vertegenwoordigers uit het
netwerk in cc.
Ewout zal Erika uitnodigen om aan te sluiten bij de themagroep ‘trialoog’ zodat we de regionale werking van
ups en downs kunnen ondersteunen.
Similes kring Mortsel-Boechout wordt vanaf nu wisselend gepland per locatie om mensen beter te bereiken.
Afstand speelt soms een rol voor aanwezigheid. Het is ook belangrijk voor Similes om een goede
contactpersoon te krijgen voor campus Boechout.
Nieuwsbrief SaRA, steeds punten vragen aan Similes en OP WEGG, Uilenspiegel? Over nadenken eens
communicatiemedewerker is gestart.
Er bestaat ook een borderline groep in Antwerpen.
Hoe versterken we het cliënt en familieperspectief in laagdrempelige werkingen zoals de advies en wegwijzer
en de kruispunten? Kunnen we hier opleiding voor voorzien?
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 …
Regionale zorgzone: eerste vergaderingen vinden plaats. Er is vraag naar vertegenwoordigers vanuit cliënten
en naasten. Dit gaat ruimer dan enkel GGZ. Dit is vooral een ter kennisgeving waar achterliggende organisaties
zoals Uilenspiegel of Similes zich over kunnen beraden.

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.

Data themagroep ‘trialoog’ in 2019:
•

30/9 van 10u tot 12u in AZ Klina

•

18/11 van 10u tot 12u in Multiversum
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