
1 
 

VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA  

DONDERDAG 12 DECEMBER 2019  

 

 

 

Aanwezigen: 

Marleen Van Staey (Similes), Els Draeck (Uilenspiegel), Mario Barremaecker (ZNA PZ Stuivenberg),  

Mario De Prijcker (CGG VAGGA), Anne Grimon (CGG Andante – covoorzitter functie 1), Frieke Van 

Zundert (CGG Andante), Tine Maes (PAAZ GZA St.Vincentius, 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), Helga Peeters (netwerkcoördinator),  Mieke Beirinckx (ADIC),   Joris 

Michielsen (PAAZ AZ Klina – voorzitter SaRA Kempen), Sarah De Graef (communicatie, netwerk SaRA)  

, Chris Anthonis (PC Bethanie), Tijs Van Lier 

Verontschuldigd: 

Eva Pockelé (Stad Antwerpen – covoorzitter functie 1), Tino Ruyters (Free Clinic), Nicole Van Houtven 

(De Link – covoorzitter F2), Joris Housen (ZG Multiversum – covoorzitter SaRA), Tamara Schoefs 

(netwerk zorg aan geïnterneerden), Hugo Pietermans (PZ ZNA Stuivenberg), Vicky Matthysen (PZ ZNA 

Stuivenberg), Menno Fransen (Tsedek), Linda Huybrechts (De Voorzorg), Jan Bogaerts (Bethanië), Liane 

De Boeck (SEL Amberes), Wim De Puysseleyr (De Link – covoorzitter functie 5) 

1. Goedkeuring vorig verslag 10/10 

Het verslag werd goedgekeurd. 

2. Wijzigingen bij partners met invloed op SaRA 

2.1 Toelichting wijzigingen aanbod PC Bethanië 

Chris Anthonis geeft toelichting bij de zorgstrategische plannen: op weg naar 2024 van Bethanië. De 

uitgebreide powerpoint is in bijlage bij het verslag te vinden. 

• Middelen voor de oprichting van een crisisoutreach gaat over vier FTE’s.  

• Nieuwe website om de toegankelijkheid te verhogen https://www.pzbethanienhuis.be/ 

• In de regio zijn er weinig ontmoetingshuizen, idealiter zou er ééntje zijn in elke gemeente. 

• Lavinia is bezig met prospectie rond locaties voor de herstelacademie.  

• PC Bethanië wil meer investeren in wonen, er starten bouwwerken voor het creëren van extra 

woonruimte voor patiënten. Emmaus treedt op als bouwheer, het is een keuze van de 

organisatie, om op deze manier symbolisch een signaal te geven. Is het niet logischer om 

samen te werken met partners wiens core business dit is? Versterking met de 

eerstelijnspartners is ook belangrijk hierbij.  

 

2.2 Bespreking wijzigingen RIZIV-conventies 

Wim Vanspringel geeft toelichting bij de wijzigingen van de RIZIV-conventies. De powerpoint is in 

bijlage bij het verslag te vinden. 

https://www.pzbethanienhuis.be/
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• Uitbreiding De Keerkring: géén aparte conventies, één conventie met twee antennepunten. 

De Keerkring zet in op revalidatie, het is geen behandelcentrum. Het idee is om in het najaar 

een opendeurdag te organiseren. Bijkomende middelen zijn verdeeld over Antwerpen en de 

Voorkempen.  

 

3. Ter info 

3.1 Overleg omtrent samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij ABC 

• Systeem versnelde toewijzing van stad Antwerpen samenwerking tussen:  SHM Woonhaven, 

De Ideale Woning, ABC; jongerenwelzijn; CAW en SaRA. Voor ABC heeft SaRA 3 plaatsen. Dit 

jaar was er echter sprake van moeizame communicatie hierover en last minute werk om dit 

nog in te vullen.  

Vanuit de stuurgroep wonen-welzijn van de Stad Antwerpen werd afgelopen vergadering 

gevraagd naar een akkoord over de  wijze van samenwerken. ABC was niet akkoord, er wordt 

een gesprek gepland met hen in januari. We weten nog niet wat ze zelf voorstellen. De twee 

kabinetten van de stad (wonen en welzijn) zullen ook aanwezig zijn. Mogelijks van invloed op 

het systeem van versnelde toewijzing.  

 

Opm.: samenwerking met huisvestingmaatschappijen blijft een aandachtpunt voor het 

netwerk. SHM Voorkempen weigerde bv recent om een gezamenlijke nota te onderschrijven 

met een pleidooi voor het creëren van lokaal toewijzingsbeleid voor onze doelgroep. 

 

4. Ter bespreking 

4.1 Prioriteren en concretiseren strategische doelstellingen en acties  

 

Nog enkele vragen na de beleidsvoormiddag 

• Werkgroep middelen en netwerkcomité: wie moet erin zitten?  

➔ De vraag zal gemaild worden.  

• Regionale zorgzone: hoe moet het verder in 2020 als dit vorm krijgt? Moeten we niet eerst 

weten of dit weerhouden wordt als pilootproject?  

Tweesporenbeleid: nog niet weerhouden, anderzijds is het wel al zinvol om te bekijken hoe 

we ons met deze partners kunnen verbinden. Als we dit degelijk en inhoudelijk willen 

vormgeven, moeten we hier nog wat tijd en moeite in investeren.  Zolang we echter de gaten 

blijven dichtrijden, is dit een vreemd signaal naar de overheid. We moeten misschien niet altijd 

de beste van de klas blijven zijn.  

➔ Netwerkcoördinatoren blijven opvolgen voor het netwerk tot er meer duidelijkheid is 

hoe Vlaanderen de regionale zorgzone verder zal vormgeven.  

Vanuit NAH provinciaal samenwerkingsverband lijkt het interessant om in de toekomst aan te 

sluiten bij een regionale zorgzone.  
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Strategische doelstellingen 

 

1. Vanuit een herstelgerichte benadering zijn de cliënt en zijn context actieve partners in het zorg- 
en beleidsproces. 

 
SD: We zetten in op ondersteuning voor familie en de naaste leefomgeving van mensen met een 
psychische kwetsbaarheid. 

A1: We stimuleren de mogelijkheid tot lotgenotencontact op eerstelijnszoneniveau. 

A2: We zorgen voor plaatsen waar familie en naasten terecht kunnen voor raad en daad.  

A3: We realiseren meer inzet van ervaringsdeskundigen op beleidsniveau van het netwerk. 

 

TG:    Trialoog 

Procesmanagement:  Drie covoorzitters 

Schaalgrootte:  SaRA 

Timing:   ?  

Samenstelling:  Nood aan hulpverlening, rol eerstelijnszones? 

Output: A1 en A2: we zorgen dat er in x-aantal ELZ plaatsen zijn voor lotgenotencontact 
voor familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

 A3: er is vertegenwoordiging op het comité en elke strategische themagroep 
waar ‘Trialoog’ dit nodig acht. 

 

Afspraak:  Bovenstaand voorstel wordt besproken in Trialoog. Timing en samenstelling 
verder concretiseren. 
Samenwerking met de eerstelijnszones in deze is interessant. 

 

2. Als partners zijn we samen verantwoordelijk om in de regio een toegankelijk zorgaanbod te 
ontplooien. Partners sturen hun eigen werking bij en stemmen af om de nodige continuïteit te 
realiseren. We zetten in op de ontwikkeling van nieuwe zorgvormen en de versterking van de 
informele zorg. 
 

SD: We realiseren een toegankelijke GGZ in de regio. 

A1: Kruispunten worden verder intersectoraal uitgebouwd in de eerstelijnszones met inbreng 
van onze partners; 

A2: Een performante advies en wegwijzer functie wordt op netwerkniveau geborgd voor 
partners 1e lijn en mantelzorgers. 

 
TG:    Gedeelde zorg 

Procesmanagement:  Twee covoorzitters: Hellen Renders & Bram Spinnewijn + kerngroep met 
functie 1 voorzitters en netwerkcoördinatoren 

Schaalgrootte:  SaRA 

Timing:   3j vanaf 2020  

Samenstelling:  Te bekijken met kerngroep/themagroep 

Output: A1: in elke ELZ is er een kruispunt. 

 A2: de advies en wegwijzer krijgt een duidelijke plek en functie en is gekend 
door de eerstelijn, cliënten en context. 
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Bedenkingen:  Het is niet evident om deze output te realiseren binnen een bepaalde termijn. 
Dit vraagt inzet van middelen van verschillende partners. Hiervoor is 
voldoende draagvlak nodig.  
Bij de evaluatie kunnen we ook bekijken waarom iets wel of niet is gelukt. 
Er dienen duidelijke linken te zijn tussen stuurgroep kruispunten en 
themagroep ‘gedeelde zorg’ voor A1. Dit is ook het geval. 
TG Gedeelde zorg voegt ook graag nog enkele acties toe. Deze worden nog 
uitgewerkt in de kerngroep. 

 
SD: We realiseren een transparant en afgestemd aanbod rond crisis- en urgentiepsychiatrie. 

A1: We realiseren een zorgpad ‘zorg voor suïcidale personen’. 
 
TG:    Zorgpad voor suïcidale personen 

Procesmanagement:  Voorzitter is netwerkcoördinator + stuurgroep met functie 1 voorzitter, 
suïcidepreventiemedewerkers en VLESP 

Schaalgrootte:  SaRA 

Timing:   3j vanaf 2020  

Samenstelling:  Voortbouwend op WG ‘suïcidepreventie over de lijnen heen’ 

Output: A1: er is een engagementsverklaring die wordt onderschreven door alle 
betrokken partners met daarin o.a. concrete samenwerkingsafspraken.  

 
Besluit:  Netwerkcomité SaRA is akkoord. 
 
 
SD: We ontwikkelen visie en een plan van aanpak voor langdurige zorg binnen netwerk SaRA.  
 
TG:    Langdurige zorg 

Procesmanagement:  ? 

Schaalgrootte:  ? 

Timing:   ? 

Samenstelling:  ? 

Output: ?  

   
Bedenkingen:  Welke acties dienen we te formuleren? Hoe bakenen we dit brede thema af? 

Het is interessant om enkele personen voorbereidend werk te laten doen. 
 
 
SD: We realiseren zorgcontinuïteit tussen kinderen/jongeren en volwassenenpsychiatrie. 
 

A1: We realiseren outreachende zorg met focus op de transitieleeftijd. Deze zorgvorm sluit 
aan op bestaande initiatieven. 

 

TG:    Transitieleeftijd 

Procesmanagement:  ?  

Schaalgrootte:  ? 

Timing:   ? 

Samenstelling:  ? 
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Output: ?  

 
Afspraak:  Dit thema wordt geagendeerd tijdens het comité van januari. Op basis van de 

bespreking de criteria invullen. 
 
 
SD: We zorgen voor een dekking van zorgvormen 2A/2B in netwerk SaRA.  
 
A1: ? 
 
TG:    ? 
Procesmanagement:  ?  

Schaalgrootte:  ? 

Timing:   ? 

Samenstelling:  ? 

Output: ?  

 
Besluit:  Deze strategische doelstelling starten we nog niet in 2020. De mobiele teams 

kunnen zich ondertussen verder positioneren.  
 
Verdere strategische doelstellingen werden niet meer overlopen wegens gebrek aan tijd. De 
oefening wordt verder uitgewerkt en hernomen op het comité van januari. 
 

5. Varia 

• Opleiding SRH coaches: lesgever uit Nederland, kandidaten uit heel Vlaanderen, we zijn nog op 

zoek naar een locatie voor 9 dagen in 2020 met 16 deelnemers. Het mag doorgaan in de Vliering 

of GZA St.Vincentius. Dank aan beide partners!  

• Werkgroep om het outreachproject van VDAB/GTB en SaRA vorm te geven is in opstart. Het is 

belangrijk dat het snel duidelijk is wie vanuit welke voorziening hieraan zal participeren. We stellen 

de vraag aan de partners om hier intern over af te stemmen. 

 

6. Data netwerkcomité SaRA 2020 

9 januari, 13 februari, 12 maart, 23 april, 14 mei, 11 juni, 10 september,  8 oktober, 12 november en 

10 december.  

Telkens van 16-18u in Multiversum campus St.Amedeus, zaal Hof Van Rieth.  

Er wordt een vergaderverzoek verzonden. 

 

 

 

 

 


