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VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA  

DONDERDAG 13 JUNI 2019  

 

 

 

Aanwezigen 

Dirk Goeminne (ZG Multiversum – covoorzitter F3), Hugo Pietermans (ZNA PZ Stuivenberg - F4 

covoorzitter), Marleen Van Staey (Similes), Frieke Vanzundert (CGG Andante), 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), Tine Maes (PAAZ GZA St.Vincentius), Mario Barremaecker (ZNA PZ 

Stuivenberg), Dr. Geert Dom (ZG Multiversum – covoorzitter F4), Wim Vanspringel (De Evenaar/De 

Keerkring), Mieke Beirinckx (ADIC), Nicole Van Houtven (De Link – covoorzitter F2), Wim De Puysselyr 

(De Link – covoorzitter F5), Hellen Renders (CAW), Helga Peeters (netwerkcoördinator SaRA), Anne 

Grimon (CGG Andante – F1 voorzitter), Eva Pockelé (Stad Antwerpen – F1 voorzitter), Gert Rombouts 

(voorzitter themagroep ‘gezond en betaalbaar wonen’), Lavinia Vervecken (covoorzitter themagroep 

‘herstelacademie’), Tom Vansteenkiste (covoorzitter themagroep ‘herstelacademie’), Bie Stoops 

(voorzitter themagroep ‘arbeid’), Hanne Aerts (netwerkcoördinator ELP) 

Verontschuldigd 

Dr. Vicky Matthysen (ZNA PZ Stuivenberg – F2 covoorzitter), Liane De Boeck (SEL Amberes), Mario De 

Prijcker (CGG VAGGA), Els Vanheusden (ZG Multiversum), Jo Verstraeten (De Vliering – covoorzitter 

F3), Jan Bogaerts (PC Bethanië), Tino Ruyters (Free Clinic), Dr. Van den Bossche (PAAZ AZ Monica),  Eva 

Mangelschots (CAW), Linda Huybrechts (De Voorzorg), Marleen Geentjens (PVT Landhuizen/IBW De 

Sprong – covoorzitter F5) 

1. Goedkeuring vorig verslag 9/5 

Ter aanvulling van punt 3.3:  

- De sociale woonpartners zijn akkoord met onze voorgestelde wijzigingen aan het systeem 

versnelde toewijzing naar SHM in 2019. 

Verslag wordt goedgekeurd.  

2. Wijzigingen bij partners 

Er is een nieuw diensthoofd gestart bij De Sleutel Antwerpen: Patrick De Weert. 

3. Ter info 

3.1 Introductie Hanne Aerts – netwerkcoördinator ELP 

Sinds april 2019 is Hanne aan de slag als deeltijds netwerkcoördinator ‘terugbetaling 

eerstelijnspsychologische zorgen’. We zijn als netwerk tevreden dat we iemand gevonden hebben met 

ervaring met eerstelijnspsychologische zorgen en die ook voeling heeft met mensen in een zelfstandig 

statuut. We wensen Hanne veel succes! 
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Wat betreft het model van terugbetaling eerstelijnspsychologische zorgen binnen SaRA, momenteel 

zijn er 9 psychologen ingestapt in het project. We rekruteren nog niet actief aangezien de pilootfase 

loopt tot oktober 2019 om te leren en interdisciplinaire samenwerking te bevorderen.  

Huisartsen zijn geïnformeerd via verschillende wegen, maar de info gaat vaak in de hoeveelheid 

verloren. De bekendheid is intussen toegenomen dankzij investering van de Lokaal Multidisciplinaire 

Netwerken (LMN). 

3.2 Feedback vanuit overlegstructuren 

Netwerkplatform functie 1: 

Momenteel wordt NP1 ervaren als een informatie en ontmoeting platform. Het is niet altijd eenvoudig 

om relevante doelstellingen uit te werken. Dit gebeurt momenteel in de themagroepen.  

NP1 wil in het najaar inzetten op positieve beeldvorming (StigWA, 10-daagse GGZ,…). Welke 

methodieken bestaan er? Kunnen er instrumenten ontwikkeld worden? 

Tevens vaststelling dat ervaringsdeskundigen zijn afgehaakt. Het is belangrijk om verbinding te zoeken 

met themagroep ‘trialoog’.  

Netwerkplatform functie 2: 

Er was voorlopig één bijeenkomst van NP2 dit jaar, met focus op uitwisselen van informatie. De 

themagroep ‘uitrol en verdieping F2’ was daarentegen wel zeer actief. De themagroep werd afgerond 

aangezien de mobiele teams uitrollen. Verdere afspraken worden gemaakt in een operationeel team. 

Er wordt deze zomer gekeken naar de invulling van NP2 in het najaar. Tijdens een inspiratiemoment 

werden thema’s geïnventariseerd. Hieruit kwam een nood naar voor om af te stemmen tussen 

verschillende functies/zorgvormen.  

Netwerkplatform functie 3: 

Er vonden twee bijeenkomsten plaats dit jaar. De samenstelling van het platform werd overlopen. 

Verder werd er stilgestaan bij jaarlijks terugkerende registratie over het categoriaal aanbod. Het lijkt 

opportuun om deze cijfers ook onder de aandacht te brengen van het comité. We stellen vast dat 

vooral kunstzinnige projecten een wachtlijst hebben. Er is daar steun nodig.  

Het vraagstuk van OXOt wordt ook bekeken. Momenteel twee jaar financiering vanuit IBW Antwerpen 

voor de huur te betalen. Dit is echter een interessante werking om structureel te borgen. Pistes om te 

onderzoeken: burgerbegroting, stadsmakers,… 

Netwerkplatform functie 4: 

Jaarlijks bijeenkomst van een halve dag waarbij er rond een bepaald thema wordt gewerkt. 

Vermoedelijk dit jaar opnieuw rond crisis- en urgentiepsychiatrie. 

De intensifiëring van de residentiële zorg wordt ook gevolgd (o.a. via PZ-PAAZ overleg). 

Er loopt tevens een onderzoeksproject rond het in kaart brengen van zorgnoden. De F4-partners 

investeren hierin in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en het provinciale PZ-PAAZ overleg. 

Er is ook gedragenheid gezocht binnen het netwerkplatform om met de crisiskaart te werken. 

Netwerkplatform functie 5: 

In 2019 vonden er twee bijeenkomsten plaats en zijn er nog twee gepland. Telkens te gast bij een 

andere partner. Er is een redelijke opkomst intussen van partners. Nieuwe partners: 

ervaringsdeskundigen, WZC Bilzenhof,… Momenteel worden er goede praktijken gedeeld die 
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inspirerend kunnen zijn voor andere partners (bv. SSeGA, Alert, Kadans Wonen, Veerkracht, Mind the 

Gap, CAW-werking,…). 

Er werd ook stilgestaan bij de wijzigingen in het decreet van beschut wonen en PVT. 

De vraag leeft hoe we vanuit functie 5 kunnen verbinden met andere platformen? Voorzitters 

stemmen hier in het najaar over af.  

Het platform is tevreden dat ‘wonen’ in de visie als centraal thema staat. 

Themagroep ‘trialoog’: 

Focus op verenigen van ervaringsdeskundigen en hulpverleners. Mensen met eigen ervaring, familie 

en naasten, hulpverleners buigen zich over concrete acties om participatie, ervaringsdeskundigheid en 

trialoog te bevorderen. Kan gaan over infocampagne Similes, uitbouw kringen, praktijkdag 

netwerkversterkende methodieken, evolutie OP WEGG opvolgen,.. 

Themagroep ‘gedeelde zorg’: 

Gestart in najaar 2017. Op basis van focusgroepen gekomen tot visie op gedeelde zorg. Projectsjabloon 

ontwikkelt om te komen tot laagdrempelige initiatieven die inzetten op gedeelde zorg. Er zijn 

ondertussen verschillende initiatieven opgestart (bv. kruispunt Schilde en kruispunt Antwerpen-

Luchtbal). Tijdens volgende bijeenkomst najaar kijken of we afronden of dat er nieuwe doelstellingen 

worden geformuleerd.  

Themagroep ‘ELP’: 

Stand van zaken werd reeds geagendeerd op verschillende comités. 

Themagroep ‘herstelacademie’: 

Vorig jaar in het leven geroepen naar aanleiding van oproep vanuit Vlaamse Overheid. 

Startvergadering vond plaats in september, sindsdien een drietal bijeenkomsten, waarbij er werd 

gekeken naar de concrete doelstellingen.  

Het is belangrijk om een communicatieplan te ontwikkelen en de inhoudelijke werking vorm te geven. 

Er is een visietekst uitgewerkt. Het financieel plaatje blijft echter moeilijk. Welke engagementen zijn 

er mogelijk? Zoeken naar nieuwe financieringsbronnen. Bijkomend wordt er gekeken naar een 

intensievere samenwerking met de eerstelijn. Ook de zoektocht naar ervaringsdeskundigen vraagt de 

nodige aandacht en er wordt ingezoomd op de kwaliteitsbewaking van het aanbod. (342 cursisten in 

2018). 

Themagroep ‘uitrol en verdieping F2’: 

De themagroep heeft waardevol werk verricht m.b.t. het komen tot het gemeenschappelijk dossier 

SaRA in 2018. Daarna heeft het ingezet op het plannen van de uitrol van de mobiele teams. Momenteel 

is deze themagroep afgerond omdat de doelstellingen bereikt zijn. 

Themagroep ‘vrije tijd en ontmoeting’: 

Zie ook info netwerkplatform functie 3. 

Themagroep ‘arbeid’: 

Er werd ingezet op het onderzoek omtrent de IPS-methodiek. Deze lijkt veelbelovend en het is 

interessant om te blijven volgen via de themagroep. Het RIZIV werd ook uitgenodigd om te komen 

spreken over integratieprojecten. Dit was voor beide partijen verhelderend. Momenteel is het project 

‘outreach GTB’ ook een belangrijk issue dat zich aandient (zie verder punt 3.4). 



4 
 

Themagroep ‘gezond en betaalbaar wonen’: 

Sinds januari 2018 gestart binnen SaRA-Kempen. Binnen landelijke regio zijn er namelijk andere 

uitdagingen (bv. vele lokale besturen). Zoeken naar uitbreiding woonmogelijkheden afstemming met 

sociale woonpartners. Gemeenten zijn aanschreven m.b.t. doelgroepenbeleid. Er is deelname aan 

lokaal woonoverleg van de gemeenten waar mogelijk. Zoersel, Wuustwezel, Kalmthout,… IGEAN wordt 

ook mee aan tafel gevraagd. Verder is het zoeken naar opportuniteiten binnen de regio. 

Vanuit Stuurgroep Wonen – Welzijn Stad Antwerpen wordt ook een onderzoek opgestart naar 

woonnoden. 

Ook vanuit Mind the Gap is er veel inzet om woonproblemen op de agenda van de beleidsmakers te 

zetten. 

Themagroep ‘versnelde toewijzing’: 

Jaarlijkse samenwerking om plaatsen te verdelen tussen partners voor mensen die nood hebben aan 

een snelle toewijzing in een sociale huisvesting. Dit jaar focus op het invullen van plaatsen terwijl de 

mobiele teams zich installeren. Missie geslaagd voor 2019, plaatsen ingevuld. Er werd gevraagd aan 

de partners om eigen begeleiding te voorzien en extra in te zetten op netwerk bouwen rond cliënt. 

Daarnaast centraal intaketeam voor outreachende begeleiding in het werkingsgebied. Dit werkt op 

basis van gezamenlijke indicatiestelling en engagement om begeleiding op te starten. 

Vanuit het netwerkcomité wensen we de verschillende functie- en themagroepvoorzitters 

uitdrukkelijk te bedanken voor hun inspanningen! 

3.3 Netwerkovereenkomst en solidariteitsbijdrage 

We ontvingen geen verzoeken meer tot aanpassing van de netwerkovereenkomst en 

solidariteitsbijdrage. De documenten worden deze zomer gesigneerd door alle partners uit het SaRA-

netwerk!  

3.4 Project outreach GTB 

Dit nieuwe project werd via diverse kanalen gecommuniceerd. Het was bijgevolg niet eenvoudig om 

hierover procesmatig af te stemmen. De themagroep ‘arbeid’ heeft dit opgenomen met de eigen leden 

via mail en met de partners van GTB. 

De themagroep is vragende partij om als netwerk te tekenen en een engagementsverklaring in te 

dienen. Het netwerkcomité gaat hiermee akkoord.  

4. Ter bespreking 

4.1 Advies en wegwijzer 

Er vond een bijeenkomst plaats om een kader te creëren voor de advies en wegwijzer, gezien de 

wijzigingen bij de mobiele teams. Er werd een conceptnota opgesteld die werd verspreid aan het 

comité. Uit eerdere besprekingen blijkt dat dit geen eenvoudig onderwerp is dat nog verder vorm dient 

te krijgen. 

In een eerste fase zorgen we ervoor dat er drie nummers bereikbaar zijn voor iedereen met nood aan: 

wegwijsvragen over de sociale kaart, telefonisch advies, advies op verplaatsing.  

In een tweede fase kijken we naar verdere verrijking en borging op netwerkniveau. Hiervoor wordt 

een stuurgroep opgericht die van start gaat in september 2019. 
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4.2 Stand van zaken regionale zorgzone 

Normaal gezien konden er pilootprojecten ingediend worden voor de zomer. Dit is echter door 

Vlaanderen uitgesteld tot september 2019. Er is nog weinig kader. UMCA, SEL Amberes en Logo 

Antwerpen trekken dit proces in onze regio. De netwerkcoördinatoren sluiten voorlopig aan op het 

overleg. 

4.3 Meerjarenplan Vlaams Overlegplatform 

De provinciale overlegplatforms (waaronder dus ook OGGPA) fuseren tot één Vlaams Overlegplatform. 

Dit proces zou afgerond moeten zijn tegen eind 2019. Er wordt gevraagd aan de netwerken 

volwassenen om interessante speerpunten aan te dragen voor het Vlaams Overlegplatform. De 

netwerken in de provincie Antwerpen hebben hierover afgestemd en schuiven graag de thema’s 

‘transitieleeftijd’ en ‘perinatale zorg’ naar voor. Het netwerkcomité is hiermee akkoord. 

5. Varia 

▪ We plannen een beleidsdag SaRA in het najaar 2019. Voorstel is om er een halve dag van te 

maken met focus op governancestructuur. We zullen het proces zelf begeleiden vanuit het 

netwerk. De beleidsvoormiddag gaat door 27/11 van 9u tot 13u in PC Bethanië. 

De netwerkcoördinatoren nemen initiatief om een voorbereidende vergadering samen te 

brengen in september.  

▪ We ontvingen nog geen oproep vanuit de overheid voor de opleiding 'Governance, strategie 

en design van netwerken in de geestelijke gezondheidszorg'. De netwerkcoördinatoren zullen 

nog wel een oproep doen naar geïnteresseerden vanuit SaRA (momenteel drie kandidaten). 

 

 

 

 

 

 

 


