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VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA  

DONDERDAG 10 OKTOBER 2019  

 

 

 

Aanwezigen: 

Tamara Schoefs (netwerk zorg aan geïnterneerden), Jan Bogaerts (PC Bethanië), Hugo Pietermans (PZ 

ZNA Stuivenberg), Marleen Van Staey (Similes), Brigit Kennis (Similes), Els Draeck (Uilenspiegel), Mario 

Barremaecker (ZNA PZ Stuivenberg), Vicky Matthysen (PZ ZNA Stuivenberg – covoorzitter F2), Wim De 

Puysselyr (IBW De Link – covoorzitter F5), Tino Ruyters (Free Clinic), Nicole Van Houtven (De Link – 

covoorzitter F2), Mario De Prijcker (CGG VAGGA), Anne Grimon (CGG Andante – covoorzitter functie 

1), Frieke Van Zundert (CGG Andante), Menno Fransen (Tsedek), Tine Maes (PAAZ GZA St.Vincentius), 

Joris Housen (ZG Multiversum – covoorzitter SaRA), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator), Stef 

Spiessens (SEL Amberes – covoorzitter SaRA), Dirk Goemine (ZG Multiversum – covoorzitter functie 3), 

Patrick De Weert (De Sleutel) 

Verontschuldigd: 

Maarten Desimpel (PC Bethanië), Jo Verstraeten (De Vliering – covoorzitter functie 3), Mieke Beirinckx 

(ADIC), Els Vanheusden (ZG Multiversum), Linda Huybrechts (De Voorzorg), Eva Pockelé (Stad 

Antwerpen – covoorzitter functie 1), Helga Peeters (netwerkcoördinator), Eva Mangelschots (CAW 

Antwerpen), Joris Michielsen (PAAZ AZ Klina – voorzitter SaRA Kempen), Liane De Boeck (SEL Amberes) 

1. Goedkeuring vorig verslag 12/9 

• Welkom Patrick De Weert van De Sleutel!  

(Vertegenwoordiging van gespecialiseerde verslavingszorg wordt opgenomen door de 

organisaties in kwestie.) 

• Welkom Brigit Kennis van Similes. Brigit bekijkt nog wat de toekomstige mogelijkheden zijn om 

aan te sluiten (momenteel tewerkgesteld wat aanwezigheid op de uren van het comité niet 

vanzelfsprekend maakt). 

• Wijzigingen in het aanbod van PC Bethanië worden op een van de volgende comités 

voorgesteld. 

Het verslag werd goedgekeurd. 

2. Wijzigingen bij partners met invloed op SaRA 

2.1 Stand van zaken Mobiel Psychiatrisch team ‘t Stad 

Regio: 

• Binnenstad van Antwerpen (postcodes 2060, 2000, 2140, 2018, 2600 enkel binnen de Singel) 

• Linkeroever (2050) 

• Op een later tijdstip zullen Merksem en Luchtbal toegevoegd worden 

Externe aanmeldingen: vanaf 2/12/2019 op nummer 03/217 77 50 tussen 9-17u op weekdagen, bij 

voorkeur door een (huis) arts. Doorverwijzingen na multidisciplinair overleg zijn mogelijk.  
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2.2 Zorg aan geïnterneerden 

De activiteiten van het schakelteam lopen bijna af. De doorstart van de mobiele equipe internering 

vindt plaats op 1 november.  

Partners merken op dat de naamgeving ‘mobiele equipe’ internering voor verwarring kan zorgen. De 

naamgeving is reeds bekrachtigd door de stuurgroep ‘zorg aan geïnterneerden’.  

3. Ter info 

3.1 Stavaza netwerkovereenkomst en solidariteitsbijdrage SaRA + vacature medewerker 

Alle partners tekenen de netwerkovereenkomst. Ook de solidariteitsbijdrage wordt bekrachtigd door 

de actoren in kwestie (facturen zijn verzonden). Dank aan allen voor de steun en het vertrouwen! 

De halftijdse medewerker voor SaRA is aangeworven. Sarah De Graef start vanaf 15 oktober en zal 

instaan voor communicatie, organisatie en administratie. Zij zal aanwezig zijn op het volgende comité 

om zich kort voor te stellen. 

4. Ter bespreking 

4.1 Voorbereiding dialoog overheden tijdens comité november 

Om voeling te houden met de ontwikkelingen en de operationalisering van de hervorming van de GGZ 

op het terrein zullen vertegenwoordigers van de administraties van de federale overheid en van de 

Gemeenschappen en Gewesten op 14/11 in dialoog gaan met de leden van netwerkcomité SaRA. 

Er werden een aantal punten ter bespreking meegegeven en er wordt ook ruimte voorzien voor eigen 

topics. Hoe pakken we dit aan? Welke inhoud wensen we te presenteren?  

Het is belangrijk om niet enkel een stand van zaken te presenteren, maar ook verwachtingen/noden 

uit het netwerk naar voren te brengen. Bijkomend wordt er veel informatie gevraagd over 

verschillende topics. Dit wordt een uitdaging i.f.v. timemanagement. De netwerkcoördinatoren 

werken een presentatie uit en zullen enkele mensen aanschrijven om korte toelichting te geven. 

De verschillende topics werden op het comité kort overlopen. Het luik ‘wat is er’ werd kort, niet 

limitatief, geschetst door de netwerkcoördinatie. Dit wordt meegenomen in de presentatie. Hieronder 

worden bijkomende opmerkingen weergegeven van netwerkcomité SaRA. 

• Zorgcontinuïteit: 

o Belangrijk om gezamenlijke nood naar voren te brengen, namelijk vooral ambulante 

hulpverlening en de carefunctie. Ook functie 3 dient versterkt te worden. 

o We dienen de vorderingen rond e-health/gegevensdeling te bevragen. 

o Leerstoel PMH om zorgnoden in kaart te brengen. 

• Participatie van gebruikers:  

o Dit thema wordt indien mogelijk gebracht door vertegenwoordigers van cliënten en 

naasten. 

o Herstelacademie SaRA toevoegen.  

• Herstelgericht werken: 

o Onderscheid tussen organisatie- en netwerkniveau duiden. Zwaartepunt leggen bij de 

netwerkactiviteiten, de overheden zijn welkom om ook organisaties te bezoeken. 

• Samenwerking met huisartsen: 

o Jan Van Hecke werkt aan een artikel, hier komen interessante gegevens naar voor die we 

eventueel kunnen presenteren (bv. percentage verwijzingen vanuit huisartsen). 
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o We hebben vertegenwoordiging in de zorgraden, kunnen we via deze structuur de 

huisartsen bereiken? 

o Er lopen verschillende initiatieven: kruispunten, ELP, advies en wegwijzer,… 

o Ontslagbrieven zijn te lang en complex. We dienen dit opnieuw op te nemen. In PC 

Bethanië is er een goede praktijk met een minimale format en tijdig bezorgen van de 

brieven. 

• Integratie van geïnterneerden in regulier aanbod: 

o Tamara Schoefs neemt initiatief om dit luik uit te werken. 

• Dubbeldiagnose verstandelijke beperking: 

o Informeren bij het team DD verstandelijke beperking. 

• Mobiele equipes: 

o Is er een normenkader op komst? Dit dienen we te bevragen bij de overheden. 

o Nemen de overheden voldoende stappen m.b.t. de samenwerking met de psychiaters? 

o De leeftijdsgrens van 18 jaar is een probleem. 

o Zijn er voldoende middelen voor deze zorgvorm en hoe willen de overheden eventuele 

tekorten wegwerken? 

o Is de gedeelde tool klaar tegen 14 november? Is er consensus tussen de inrichtende 

organisaties om de tool te gebruiken? Indien ja, dan kunnen we deze presenteren. 

• Eerstelijnspsychologische zorgen: 

o Hanne Aerts aanspreken i.f.v. dit topic. Vanuit de themagroep wordt gevraagd dat we dit 

overleg ook gebruiken om over het model en de randvoorwaarden te spreken met de 

overheden. 

• Suïcidepreventie: geen bijkomende opmerkingen. 

• Crisiskaart: geen bijkomende opmerkingen. 

• Samenwerking K&J transitieleeftijd: geen bijkomende opmerkingen. 

• Samenwerking SHM/SVK: 

o De herziening van het puntensysteem van het SVK is een serieus knelpunt.  

o SHM en SVK dienen te fuseren. 

o Het tekort aan sociale huisvesting in SaRA-Kempen is nijpend. 

o Samenwerking met lokale besturen i.v.m. dit thema is essentieel. 

o Toename open oproepen staat haaks op verbindend werken. 

Het is naast bovenstaande topics belangrijk om de omkadering van het netwerk aan te kaarten, meer 

nood aan uren netwerkcoördinatie en structurele financiering ondersteunende kracht. 

 

4.2 Beleidsdag 27/11: governancestructuur 

Tijdens de twee beleidsdagen (2018-2019) van SaRA werden de missie en visie herschreven met  focus 

op doelstellingen waarmee we binnen ons netwerk aan de slag zullen gaan. Vaststelling daarbij is dat 

de huidige governancestructuur onvoldoende tegemoet komt aan de actuele noden. Bijsturing is 

aangewezen in functie van deze doelstellingen. De aanpassing van de governancestructuur is het 

onderwerp van de beleidsdag die doorgaat op 27 november.  

Ter voorbereiding kwam een ad hoc werkgroep bijeen die enkele uitgangspunten formuleerde m.b.t. 

de governancestructuur. Deze uitgangspunten worden voorgelegd op het netwerkcomité. Op basis van 

deze bespreking zal de voorbereidende werkgroep een aanzet voor de structuur formuleren op de 

beleidsdag zodat we de bijsturing daar kunnen finaliseren. 
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1. Er moet een meerwaarde zijn voor de cliënt en diens context als we samenwerken rond een thema. 

o Aanvulling comité: het moet gaan over complexe thema’s. 

2. Eén netwerk SaRA, waarbij de themagroepen relevant moeten zijn op netwerkniveau (m.a.w. het 

niveau van de individuele partner of bilateraal overleg overstijgen). Bij elke themagroep zijn 

volgende elementen ingevuld: procesmanagement (voorzitterschap), timing, samenstelling, 

schaalgrootte, output. 

o Aanvulling comité: schaalgrootte gaat over het bekijken van een zinvolle en behapbare regio 

waar de themagroep in kwestie zich op moet richten. Rekening houden met de context.  

3. Alle relevante actoren zijn betrokken (ervaringsdeskundigen, familie en naasten, beleid, praktijk) 

op basis van relevantie voor het thema.  

o Aanvulling comité: geen 2x het woord ‘relevant’. 

4. Governancestructuur wordt geëvalueerd i.f.v. het meerjarenplan. 

5. In principe is elke themagroep tijdelijk i.f.v. doelstellingen, er moet een reden zijn om te verlengen. 

6. Duidelijk communicatiebeleid: vlakke structuur, openbaarheid van verslaggeving, huisstijl, inzet op 

breed draagvlak. 

Er werd vervolgens een voorbeeldschema getoond aan de leden van het comité ter voorbereiding van 

de beleidsdag. Volgende opmerkingen werden geformuleerd: 

1. Netwerkcomité is structuur om strategische vragen te capteren, bespreken en dispatchen. 

o Aanvulling comité: Er is een spanning tussen vragen van overheden die via de 

netwerkstructuren opgevangen dienen te worden en eigen strategische doelstellingen 

waar we aan werken.  

 

2. Themagroep ‘middelen’ is een structuur die enkel indien nodig ad hoc bij elkaar komt. Er is wel 

jaarlijkse rapportage aan het netwerkcomité conform de netwerkovereenkomst (alerte 

voorzitter). 

o Aanvulling comité: De term ‘alert’ wordt geïntroduceerd om aan te geven dat een overleg 

ad hoc kan worden samengeroepen als de nood zich voordoet. 

 

3. Netwerkplatforms worden teruggeschroefd in frequentie of komen niet meer samen. Elkaar 

kennen en informatie uitwisselen wordt opgevangen via jaarlijks treffen (al dan niet verwerkt in 

een Groot Partneroverleg). We behouden per functie voorzitter(s) die indien nodig leden van de 

functie kan samenroepen (bv. bij een template van de overheid). De voorzitter(s) is alert wat 

betreft zijn functie en maakt deel uit van het comité. 

o Aanvulling comité: Wat is er nodig om functievoorzitters ‘alert’ te houden? Dit is niet 

vanzelfsprekend. 

o Aanvulling comité: Voor de meeste netwerkplatforms lijkt deze evolutie ok. Er zijn echter 

vraagtekens bij netwerkplatform functie 1 omdat het contact met de eerstelijnspartners 

belangrijk is. De structuur soepel genoeg houden om indien nodig platforms frequenter 

samen te roepen. 

o Aanvulling comité: is er geen gevaar voor fragmentatie? Dit dienen we op te vangen via de 

duidelijke communicatiestructuur en het groot partneroverleg. 

o Aanvulling comité: via themagroepen meer gerichte verbindingen realiseren. Dit werkt 

ook duidelijker naar partners uit verwante sectoren. 
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4. We behouden enkel strategische themagroepen, met tijdelijk karakter (verlenging mogelijk 

conform uitgangspunten). Deze themagroepen zijn gebaseerd op de visiepunten en strategische 

doelstellingen. Themagroepvoorzitters zijn lid van het netwerkcomité.  

 

5. Ervaringsdeskundigen zijn vertegenwoordigd via een centrale structuur (en steeds welkom in 

andere overlegfora). Voorzitters zijn lid van het comité. 

o Aanvulling comité: themagroep ‘trialoog’ kan dit belangrijke onderwerp niet alleen 

realiseren. Er is nood aan cliënt- en familieperspectief in alle overlegstructuren, het 

netwerk moet zich hiervoor inspannen. Dit voorstel dient verder afgetoetst te worden met 

de betrokkenen. 

 

6. Groot Partneroverleg SaRA komt minstens 1x per jaar samen om ontmoeting en informatie-

uitwisseling te stimuleren 

Bijkomende opmerkingen comité: 

• De stuurgroepen staan nog redelijk los. Dit dienen we te verduidelijken. 

• We dienen ons ook in de afbeelding te situeren in het geheel van overlegstructuren, bv. cirkel 

trekken en andere netwerken, eerstelijnszones, regionaal zorgplatform,…weergeven. 

• Governance is één zaak, maar hoe vertaalt dit het engagement van de partners? Er is nood aan 

vernieuwing in het zorglandschap. We dienen hier een visie op te formuleren. Is er voldoende 

ruimte om dit samen te doen in de nieuwe structuur? Hoe borgen we dit gegeven? Er wordt de 

laatste tijd meer ontbinding gevoeld dan binding. Het is nodig dat partners zich samen beraden 

over beslissingen. Nu worden er zaken ‘meegedeeld’, dit volstaat niet als we willen werken aan 

een hervorming van de GGZ in onze regio. We moeten met elkaar spreken vooraleer tot actie over 

te gaan. We dienen te werken aan een netwerkcultuur die dit vooropstelt.  

➔ We agenderen dit punt op een van de volgende comités. 

 

4.3 Regionaal zorgplatform – indiening pilootproject 

Tegen 11/11 moet er een aanvraag worden ingediend als de regionale zorgzone Antwerpen zich 

hiervoor wenst te engageren. Netwerk SaRA is verplichte partner. Desgevallend moet er een 

aanvraagformulier worden ingevuld als ook een engagementsverklaring. 

We ontvangen berichten dat de eerstelijnszones bedenkingen hebben bij het indienen van een 

pilootproject. Het is belangrijk om na te gaan of zij hier wel degelijk achter staan.  

De netwerkcoördinatoren volgen op en houden de leden van het comité op de hoogte.  

 

4.4 Planning volgend Groot Partneroverleg 

Punt werd niet meer besproken gezien tijdstekort.  

 

5. Varia 

5.1 Geen deelname mogelijk aan opleiding ‘governance, strategie en design van netwerken in de 

geestelijke gezondheidszorg’ 

We werden als netwerk niet weerhouden op basis van volgende argumentatie: omdat de voorgestelde 
deelnemersgroep onvoldoende intersectoraal werd samengesteld, omdat het netwerk eerder al heeft 
deelgenomen. 

5.2 Open oproep ‘traumabehandeling bij vluchtelingen en migranten’ 

CGG Andante gaat indienen voor deze oproep. 


