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VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA  

DONDERDAG 14 NOVEMBER 2019  

 

 

 

Aanwezigen: 

Tamara Schoefs (netwerk zorg aan geïnterneerden), Hugo Pietermans (PZ ZNA Stuivenberg), Marleen 

Van Staey (Similes), Els Draeck (Uilenspiegel), Mario Barremaecker (ZNA PZ Stuivenberg), 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), Tine Maes (PAAZ GZA St.Vincentius), Joris Housen (ZG 

Multiversum – covoorzitter SaRA), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator), Stef Spiessens (SEL Amberes 

– covoorzitter SaRA), Jo Verstraeten (De Vliering – covoorzitter functie 3), Dirk Goemine (ZG 

Multiversum – covoorzitter functie 3), Maarten Desimpel (PC Bethanië), Els Vanheusden (ZG 

Multiversum), Eva Pockelé (Stad Antwerpen – covoorzitter functie 1), Helga Peeters 

(netwerkcoördinator), Eva Mangelschots (CAW Antwerpen), Mieke Beirinckx (ADIC), Ludo Geerts 

(familiedeskundige),  Joris Michielsen (PAAZ AZ Klina – voorzitter SaRA Kempen), Hanne Aerts (ELP, 

netwerk SaRA), Sarah De Graef (communicatie, netwerk SaRA), Magda Coture (adjunct federaal 

coördinator geestelijke gezondheidszorg, FOD volksgezondheid), Sarah Morsink (expert team bij FOD 

volksgezondheid), Manuel Moreels (Celhoofd Geestelijke Gezondheidszorg FOD Volksgezondheid), 

Nele Roelandt (Agentschap zorg en gezondheid)  

Verontschuldigd: 

Patrick De Weert (De Sleutel), Jan Bogaerts (PC Bethanië), Vicky Matthysen (PZ ZNA Stuivenberg – 

covoorzitter F2), Linda Huybrechts (De Voorzorg), Liane De Boeck (SEL Amberes), Hellen Renders (CAW 

Antwerpen), Menno Fransen (Tsedek) 

1. Goedkeuring vorig verslag 10/10 

Het verslag werd goedgekeurd. 

2. Wijzigingen bij partners met invloed op SaRA 

2.1 Introductie Sarah De Graef 

• Sarah werd als communicatiemedewerker aangeworven voor twee jaar.  

• De solidariteitsbijdrage van elke partner zal in twee keer opgevraagd worden voor 

werkingsjaren 2019 en 2020. 

 

2.2 Nieuwe oproep: intensifiëring van de residentiële zorg 

ZNA volwassenen psychiatrie (ZNA PZ Stuivenberg) wil een projectvoorstel indienen bij de FOD 

Volksgezondheid gestoeld op het HIC model en het ID model, zoals voorgesteld door de werkgroep 

intensifiëring. Het traject psychosezorg zal zowel haar gesloten afdeling (Intensieve Psychiatrische 

Zorg) als haar open afdelingen organiseren volgens het HIC of het ID model.  

De partners van het netwerk SaRA namen kennis van de plannen van ZNA Volwassenen psychiatrie in 

het kader van de oproep voor het indienen van een projectvoorstel tot “intensifiëring”.  
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Dit voorstel is in lijn met het gemeenschappelijk plan dat het netwerk onderschrijft om intensieve en 

kwalitatieve opnames te realiseren in de regio. Indien het project wordt toegekend door de FOD 

Volksgezondheid engageert ZNA volwassenen psychiatrie zich om dit transparant en in afstemming uit 

te werken met de partners van het netwerk. 

De partners van SaRA geven een positief advies voor de indiening en verdere uitvoering van het 

projectvoorstel tot intensifiëring door ZNA volwassenen psychiatrie. 

2.3 PVT MIN 

Brief PVT Min: OPZ Rekem trekt de bedden van PVT MIN terug naar de regio Limburg. Er is sprake van 

een te lage bezettingsgraad. Het gegeven van een te lage bezettingsgraad is vreemd, normaal is er een 

tekort. Heeft het niet te maken met het statuut van internering? Het aantal geïnterneerden neemt af 

omdat het statuut minder snel gegeven wordt, en vaak gekoppeld is aan middelengebruik. FPC 

Antwerpen wordt geopend en creëert extra plaatsen. Wat zijn de gevolgen voor de doelgroep? Indien 

FPC veel cliënten bij zich houdt en er een traject mee opstart wat eigenlijk niet de bedoeling is, 

evolueren ze naar een veel complexere doelgroep en blijven de bedden voor zorg  voor geïnterneerden 

leeg bij andere partners.  

Er worden wel een aantal plaatsen toegevoegd aan IBW MIN zodat ze voldoen aan de nieuwe norm 

van Vlaanderen van een minimaal aantal plaatsen per IBW. 

We moeten ook kijken naar de doorstroming. Is de spreiding tussen Limburg en Antwerpen nog in 

evenwicht? Wat met de infrastructuur?  

Besluit: in het voorjaar met OPZ Rekem en FPC Antwerpen uitnodigen voor een netwerkcomité om het 

over de afstemming te hebben, en om vanuit een gedeelde bezorgdheid samen na te denken.  

3. Ter info 

3.1 Beleidsdag 27/11 governancestructuur 

• Tijdens de twee vorige beleidsdagen (2018-2019) van SaRA werden de missie en visie 

herschreven met  focus op de doelstellingen waarmee we binnen het netwerk aan de slag 

zullen gaan. De huidige governancestructuur komt onvoldoende tegemoet aan de actuele 

noden van het netwerk. Bijsturing is aangewezen in functie van deze doelstellingen. De 

aanpassing van de governancestructuur is het onderwerp van de beleidsdag die doorgaat op 

27 november.   

• Op 4 november kwam de werkgroep samen om een voorstel voor een nieuwe structuur  uit 

te werken in een prezi (zie bijlage). Dit voorstel zal op voorhand doorgestuurd worden, zodat 

fundamentele bedenkingen op 27 november plenair doorgenomen worden om dan meteen 

in kleinere themagroepen te kunnen werken rond strategische doelstellingen. We willen de 

organisatiestructuur en de selectie van strategische doelstellingen concreet kunnen afkloppen 

de 27ste.  

 

3.2 Regionaal zorgplatform – indiening pilootproject   

• Voor 11 november moest er een aanvraag en engagementsverklaring worden ingediend als de 

regionale zorgzone Antwerpen zich hiervoor wenst te engageren. Netwerk SaRA is verplichte 

partner. De eerstelijnszones hebben bedenkingen bij het indienen van een pilootproject en ze 

onderschrijven de inhoud en de timing momenteel nog niet. Ze zijn nog bezig met vzw’s op te 

richten.  
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3.3 Goedkeuring ESF Project Outreach en Activering: korte toelichting en vraag naar engagement 

• Indertijd werd er een nota opgesteld rond arbeid, het project werd goedgekeurd en moet nu 

concreet uitgewerkt worden. Drempelverlagend en meer outreachend werken zijn prioritair. 

De themagroep stelt de vraag aan de leden van het netwerkcomité wie vanuit de 

respectievelijke organisatie zal deelnemen aan de werkgroep. Een uitnodiging wordt 

verspreid.  

 

4. Ter bespreking 

4.1 Open dialoog met Federale overheid en Gemeenschappen en Gewesten  

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

de GGZ treden enkele vertegenwoordigers van de administraties van de federale overheid en 

van de Gemeenschappen en Gewesten in dialoog met de leden van netwerkcomité SaRA. 

Volgend jaar zal het tien jaar geleden zijn dat we startten met GGZ volwassenen, reden genoeg 

voor beide overheden om nu een visitatie te doen bij alle netwerken. Wanneer iemand 

psychisch kwetsbaar is heeft dit effect op alle levensgebieden. Het is belangrijk dat we de best 

mogelijke antwoorden kunnen formuleren voor de cliënten. Participatie van cliënten en hun 

familie is uitermate cruciaal, net als herstelgericht werken en inzetten op hulp van reguliere 

actoren. De overheden tonen interesse in de goede praktijken van elk netwerk, dit kan alleen 

maar inspirerend zijn voor de andere netwerken en voor de overheid.  

• Een feedbackbrief van sterke punten en aandachtspunten volgt nog. 

 

5. Varia 

5.1 Planning comité december: netwerkcultuur + concretisering strategische doelstellingen  

Tijdens het comité van 12 december werken we verder rond de strategische doelstellingen, het item 

netwerkcultuur komt aan bod voorjaar 2020. Ook transitieleeftijd (samenwerking PANGG) + 

internering + communicatieplan SaRA worden geagendeerd in het voorjaar.  

We behouden de timing en locatie: elke tweede donderdag van de maand in Multiversum campus 

St.Amedeus van 16 tot 18u.  

 

 

 

 


