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Uit de bijeenkomst:  

 

• We verwelkomen de ervaringsdeskundigen armoede Ann en Fanny.  

o Ann werkt voor netwerk SaRA en is ingebed in de teamwerking van SSeGA. Fanny werkt voor de 

sociale dienst van ZNA Stuivenberg. 

o De opstart is niet zo eenvoudig. Er moet gewerkt worden aan de missie en de taak van Ann en Fanny, 

namelijk een focus op armoede en niet enkel op geestelijke gezondheidszorg. Dit is voor alle 

betrokkenen een aanpassings- en zoekproces. Waar en voor wie kan een ervaringsdeskundige 

armoede het verschil maken?  

o Het is belangrijk om voor mensen het verschil te maken die niet binnen de hulpverlening vallen, maar 

het verschil nog moeten maken. 

o Is het interessant om een studie op te starten over deze ontwikkelingen (momenteel lijkt dit nog te 

vroeg). 

→ Het is een leerproces, belangrijk dat Ann en Fanny kunnen aansluiten bij de themagroep ‘trialoog 

SaRA’ zodat we dit thema als netwerk kunnen behartigen. 

• Herstelacademie SaRA: 

o De herstelacademie is gestart door De Link en kende een uitbreiding naar de Voor- en 

Noorderkempen dankzij PC Bethanië. Het is nu de uitdaging om zo veel mogelijk locaties aan te bieden 

en samenwerkingen op te zetten. Bereikbaarheid is desondanks een uitdaging. Hiervoor is het nodig 

om goede contacten te hebben met ervaringsdeskundigen.  

o Hoe kan er best omgegaan worden met al dan niet tarieven te hanteren voor sessies en vormingen? 

Dit is een moeilijke dialoog met voor- en nadelen. 

o Het is belangrijk om nog meer familie en naasten te betrekken en te bereiken met de 

Herstelacademie. Zijn er mogelijkheden in samenwerking met de kringen? 

o Momenteel vraagt de herstelacademie veel inspanningen van de trekkers, er is nog een gebrek aan 

omkadering en financiering. Hier wordt aan gewerkt. We danken De Link en PC Bethanië voor hun 

mooie pionierswerk! 

o Er liggen wellicht nog mogelijkheden voor samenwerking met sociale huizen en diensten van lokale 

besturen.  

• Er loopt momenteel een studie die de verschillende werkingen van ervaringsdeskundigheid in kaart moet 

brengen. Karel De Grote en vzw De Link armoede zijn hierin trekker. We stellen ons echter vragen bij de 

validiteit van de studie. Er werden verschillende mensen wel en niet gecontacteerd en ook de vraagstelling 

leek niet altijd even duidelijk. We zijn benieuwd naar het resultaat. 

• Evolutie OP WEGG: momenteel opnieuw een provinciaal ontmoetingsmoment ingepland. Kijken naar de 

verwachtingen en noden van ervaringsdeskundigen. 

• 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 … 

➔ Ewout gaat naar LOK op 20/11. 

 

Actiepunten en planning  

 

Volgende bijeenkomst gaat door op maandag 18 november van 10u tot 12u bij Multiversum, campus St.Amedeus, 

Deurnestraat 252 te Mortsel. 

Op te volgen actiepunten:  

• Evolutie OP WEGG – opstart regionale OP WEGG SaRA?; 

• Feedback governance SaRA; 

• Vlaams regeerakkoord – hoe verder met ervaringsdekundigheid? 

• Uitwerken praktijkdag netwerkversterkende methodieken;  

• Samenwerken met ‘ervaringsdeskundige armoede’;  

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

• Infocampagne via huisartsen. 

 

Data themagroep ‘trialoog’ in 2020:  

• Te plannen! 
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