
1 
 

VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA   

DONDERDAG 10 JANUARI 2019  

 

 

 

Aanwezigen 

Joris Housen (ZG Multiversum – co-voorzitters SaRA), Jan Bogaerts (PC Bethanië), Ewout Van Hove 

(netwerkcoördinator), Marleen Van Staey (Similes), Dr. Geert Dom (ZG Multiversum), Joris 

Michielsen (PAAZ Klina), Anne Grimon (CGG Andante – co-voorzitter F1), Eva Mangelschots (CAW 

Antwerpen), Dirk Goeminne (ZG Multiversum), Tino Ruyters (VZW Free Clinic), Dr. Vicky Matthysen 

(ZNA PZ Stuivenberg – co-voorzitter F2), Tine Maes (PAAZ Sint Vincentius), Menno Fransen (Tsedek), 

Mieke Beirinckx (ADIC VZW), Mario De Prijcker (CGG VAGGA), Els Vanheusden (ZG Multiversum), 

Mario Barremaecker (ZNA PZ Stuivenberg), Jo Verstraeten (VZW De Vliering) 

Verontschuldigden 

Veerle Van der Velde (SEL Amberes – co-voorzitter functie 1), Hugo Pietermans (ZNA PZ Stuivenberg), 

Nicole Van Houtven (VZW De Link – co-voorzitter functie 2), Wim De Puysseleyr (VZW De Link – co-

voorzitter functie 5), Maarten Desimpel (PC Bethanië), Stef Spiessens (SEL-Amberes – co-voorzitter 

SaRA), Linda Huybrechts (De Voorzorg) 

 

1. Opvolging vorig verslag (08/11/2018) 

 

 Ervaringsdeskundige armoede 

Binnen POD Maatschappelijke Integratie is men nog volop bezig met de aanwervingen. We 

worden gecontacteerd zodra er verdere stappen in het proces gezet kunnen worden. 

 

 Advies- en wegwijzer 

Er werden reeds enkele stappen gezet om een voorstel uit te werken. Dit zal besproken 

worden op NP1 en vervolgens worden voorgelegd op het netwerkcomité van februari 2019. 

 Opvolging Kadanstafel 

Er zijn tussen de deelnemende partners concrete afspraken gemaakt om tot afstemming te 

komen. 

 

2. Wijzigingen bij partners met invloed op SaRA 

 

 Uitrol mobiele teams 

- Er is een communicatie verspreid over de mobiele teams binnen de partners van SaRA. 

- ZNA PZ Stuivenberg: er wordt gewacht op de concrete contracten alvorens er gestart wordt 

met aanwervingen. 
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- Er worden vraagtekens geplaatst bij de berekeningen die vanuit FOD-Volksgezondheid 

gemaakt zijn. De juiste berekenwijze wordt nagevraagd bij FOD-Volksgezondheid. 

- Er is nog geen duidelijkheid op welke manier de huisbezoeken juist geregeld kunnen worden. 

Vanuit ZNA PZ Stuivenberg wordt een aanzet uitgewerkt welke gedeeld zal worden met de 

andere partners. 

- Voor de financiering van de mobiele teams en de medische functie blijkt dat deze per 

deelnemend ziekenhuis geregeld zal worden (zowel RIZIV als forfaitair gedeelte). Dit bleek 

voordien onduidelijk. 

 

 Aanstelling nieuwe directeur CGG Andante 

Frieke van Zundert wordt de nieuwe directeur van CGG Andante en start half februari. Zij was 

voordien directeur van Atlas, integratie en inburgering Antwerpen. 

 Ontwikkelingen Moeder&Baby PC Bethanië 

Het zorgaanbod binnen Moeder&Baby kent een uitbreiding. Naast (semi-)residentiële zorg kunnen 

vanaf de aanwervingen gebeurd zijn ook middelen outreachend ingezet worden. Daartoe werden 

extra middelen voorzien vanuit de Vlaamse Overheid: verpleegkundige, psycholoog en bijkomende 

uren psychiater die door Dr. Kristiaan Plasmens behartigd zullen worden. Deze middelen zijn ter 

beschikking van het ganse werkingsgebied van Moeder&Baby. 

Verder zal het perinataal project verder uitgebouwd worden. Helga Peeters zal daarin een 

coördinerende rol opnemen. 

 

3. Ter info 

 

 Begroting 2019 

Het verslag van de werkgroep middelen werd verspreid per mail naar het netwerkcomité. De vraag 

naar middeleninzet voor administratieve ondersteuning werd daarbij herhaald. 

Vanuit FOD-Volksgezondheid hebben nog geen duidelijkheid gekregen of er financiële middelen 

voorzien zullen worden voor administratieve ondersteuning. Binnen het vorig netwerkcomité werd 

de nood aan administratieve ondersteuning bevestigd. Ingeval deze middelen niet vanuit de 

Overheid komen, wordt voorgesteld deze functie te financieren enerzijds vanuit het overschot van de 

huidige middelen met betrekking tot netwerkcoördinatie en anderzijds vanuit pooling van middelen 

van de deelnemende partners van SaRA. Daarbij werd de vraag gesteld aan de werkgroep middelen 

om een voorstel uit te werken voor een soort verdeelsleutel en een visie op de inzet van deze 

middelen. 

Op dit moment is er nog geen voorstel. Partners stellen voor eerst de strategische oefening met het 

netwerkcomité in maart af te wachten, daar middeleninzet best gekoppeld kunnen zijn aan 

strategische doeleinden. Vermoedelijk hebben we dan ook meer duidelijkheid vanuit FOD-

Volksgezondheid.  
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Aangezien de netwerkcoördinatoren reeds lang aangeven onder druk te staan, wordt het belangrijk 

gevonden dat er gekomen kan worden tot concrete besluitvorming en plan van aanpak. Dit wordt 

gefinaliseerd op het netwerkcomité van april. 

Els Vanheusden zal het voorzitterschap van de werkgroep middelen opnemen en zal hierin 

samenwerken met Joris Heirbaut. 

 Website SaRA 

Voor de overname van de website zal samengewerkt worden met het bedrijf UVION. Planning is dat 

de website van SaRA in januari wordt overgenomen. Het mailadres van de netwerkcoördinatoren 

werd intussen reeds veranderd: 

ewout.vanhove@netwerksara.be 

helga.peeters@netwerksara.be 

 

AANVULLING: Ondertussen werd duidelijk dat de oplevering van de nieuwe website is opgeschoven 

naar februari ’19.  

 

 Opleiding FOD-Volksgezondheid m.b.t. governance 

Stef Spiessens, Dr. Vicky Matthysen, Joris Housen, Ewout Van Hove en Helga Peeters nemen deel aan 

deze opleiding. Daarbij wordt verwacht een project uit te werken.  

Vanuit SaRA zal ingezet worden op “communicatie” als thema. Hoe maken we SaRA en de 

ontwikkelingen binnen SaRA zichtbaar? Welke informatie is voor wie relevant en hoe wordt deze 

verspreid? Wat is de functie van de website? Welke communicatie kan gebundeld en verspreid 

worden via nieuwsbrieven en aan welke frequentie? Waar blijft mailverkeer de beste 

ingangspoort?... Het project zal voorgesteld worden op het netwerkcomité van maart. Eind maart 

wordt verwacht dat we het project voorstellen op de opleiding van FOD-Volksgezondheid.  

4. Ter bespreking 

 

 Afstemming met eersteijnszones 

Er werd in kaart gebracht welke partners deelnemen aan welke overlegorganen (veranderforum, 

veranderteam, werkgroepen,…) binnen de verschillende eerstelijnszones. 

De netwerkcoördinatoren kunnen beroep doen op de contactpersonen in kwestie om te 

communiceren vanuit het netwerk. 

 Enkele partners geven aan dat de vergaderfrequentie te hoog is doordat meerdere ELZ binnen hun 

werkingsgebied vallen. Verder wordt het niet evident gevonden dat het om avondvergaderingen 

gaat. Er wordt ook in vraag gesteld welk overleg relevant is voor wie. 

Partners geven aan het zinvoller te vinden aan themagroepen deel te nemen die concrete 

doelstellingen behartigen die relevant zijn voor de GGZ dan aan algemene fora. Er is nood aan een 

meer efficiënte overlegstructuur waarbij vanuit GGZ de voorkeur uitgaat naar thematische 

participatie. 

mailto:ewout.vanhove@netwerksara.be
mailto:helga.peeters@netwerksara.be
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Verder is het wachten op de regionale zorgzones waardoor vertegenwoordiging vanuit de GGZ 

wellicht eenvoudiger zal worden. 

Vanuit familiedeskundigheid wordt onder de aandacht gebracht dat aandacht voor GGZ binnen de 

eerstelijnszones heel belangrijk is. 

 Terugbetaling psychologische functie 

Een werkverslag dat een weergave is van de voorbereidende werkgroep werd verspreid bij de leden 

van het netwerkcomité en werd positief onthaald en kan een vertrekpunt vormen voor verdere 

uitwerking van het project. De vragen die werden meegegeven, werden als volgt beantwoord: 

- Is er een ziekenhuis dat zich wil engageren voor administratie?  

 Na bespreking werd overeengekomen dat ZG Multiversum dit ter harte zal nemen. 

Aangezien er ICT-kosten gemaakt dienen te worden, zoekt ZG Multiversum afstemming met 

andere partners binnen de VZW Broeders Van Liefde om deze kosten te delen. 

 

- Is er een partner kandidaat om het werkgeverschap van de coördinator op zich te nemen? 

 CGG VAGGA, CGG Andante en CAW zijn bereid het werkgeverschap op zich te nemen. CGG 

VAGGA heeft een vacature open staan voor een beleidsmedewerker waarbinnen het 

coördinatorschap geïntegreerd kan worden. 

 Partners geven de voorkeur aan werkgeverschap bij het CAW daar dit aansluit bij de 

eerste lijn, doch in afstemming met beide CGG’s. 

 

- Wat is het profiel van de coördinator? 

 Het kan interessant zijn dat dit een klinisch psycholoog of orthopedagoog is wegens goede 

knowhow van de functie, doch dit is geen must. Belangrijker is dat het iemand is met project- 

en procesmanagementvaardigheden. Verder wordt kennis van de ELZ-structuren beschouwd 

als een pluspunt.  

 Netwerkgericht werken zal heel belangrijk zijn. Het vormgeven van deze functie zal 

gebeuren in nauwe samenwerking met de netwerkcoördinatoren. Verder zal het belangrijk 

zijn dat de coördinator goed afstemt met de persoon die de administratie behartigt in ZG 

Multiversum. 

 

- Hoe snel kan de coördinator starten? 

 Zo snel mogelijk. Op dit moment is er echter nog geen concrete kandidaat. Aan de 

partners wordt gevraagd actief op zoek te gaan naar mensen die mogelijk geschikt zijn voor 

deze functie. Indien de functie niet snel ingevuld kan worden, wordt voorgesteld tijdelijk een 

aantal trekkers aan te stellen die het project mee coördineren. 

 

- Samenstelling themagroep “psychologische functie” 

Er is nood aan een groep die het geheel behartigt. Naast de huidige deelnemers wordt het 

belangrijk een eerstelijnspsycholoog en/of iemand van de psychologenkringen te betrekken, 

bij voorkeur een zelfstandige psycholoog om dit specifiek perspectief mee te kunnen 

inbrengen. 

Vanuit PC Bethanië wordt aangegeven dat zij zich mee willen engageren in het project en 

binnen SaRA-Kempen ook sterk willen inzetten op samenwerking hierin met de huisartsen-
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kringen en de psychologenkringen. Ook voldoende vertegenwoordiging van de ELZ is 

belangrijk. Verder zal uiteraard de coördinator vanaf diens aanstelling deelnemen aan de 

themagroep.  

 

- Financiering 

Voor netwerk SaRA wordt een bedrag van ongeveer 42 000 euro voorzien voor de 

administratieve taken en een bedrag van 30 000 euro voor de inhoudelijke uitwerking en 

opvolging.  

Partners stellen de vraag om zeker in de opstartfase budget te verschuiven van de 

administratie naar de coördinatie. Er wordt verwacht dat voor een degelijke inhoudelijke 

uitwerking van het project en afstemming met netwerkpartners en psychologen de 

coördinator voldoende tijd zal nodig hebben. Er wordt ingeschat dat het huidige bedrag 

ontoereikend is, zeker in de opstartfase. 

Vanuit ZG Multiversum wordt aangegeven dat een verschuiving van middelen niet realistisch 

is. Binnen de F1-werkgroep van Zorgnet ICURO wordt een document uitgewerkt met tips 

voor de netwerken voor de uitwerking van het project. Daarbij werd de vraag gesteld naar 

een rekenmodel zodat de verschillende netwerken kosten kunnen inbrengen op dezelfde 

manier en er na een tijd goed geëvalueerd kan worden of de toegewezen budgetten al dan 

niet volstaan. Uit een eerste rekenoefening binnen zorgnet ICURO wordt ingeschat dat een 

bedrag noodzakelijk is van 47 300 euro voor de administratie en 28 722 euro voor de 

coördinatie.  

 

- Inhoudelijke uitwerking model 

Er werd navraag gedaan bij Magda Coture (FOD-Volksgezondheid) in welke mate er vanuit 

het netwerk keuzes kunnen gemaakt worden voor specifieke modellen waarbij we vragen 

aan partners om zich hierin te engageren. Uit het antwoord blijkt dat we dit in grote mate 

zelf kunnen beslissen. 

 

- Communicatie 

Er is nood aan snelle en transparante communicatie naar verschillende partners. Intussen 

hebben reeds een aantal psychologen zich kandidaat gesteld bij de netwerkcoördinatoren. 

Tot op heden werd enkel een bevestiging van registratie gecommuniceerd. Het is belangrijk 

dat kandidaten snel en duidelijk geïnformeerd kunnen worden over het proces, het 

engagement binnen het netwerk, mogelijk bijkomende voorwaarden die door het netwerk 

gesteld worden,… De uitwerking van profielen zijn prioritair. De netwerkcoördinatoren 

stellen voor een fiche uit te werken die doorgestuurd kan worden waarbij een aantal 

relevante vragen gesteld worden (erkenningsnummer beroepscommissie, locatie praktijk, 

welke talen iemand spreekt, minimum aantal dagdelen dat men zich kan engageren…).  

Verder stellen de netwerkcoördinatoren een pagina aan te maken op de website waar vlot 

alle informatie voor partners te vinden is.  

De netwerkcoördinatoren krijgen de vrijheid om zelf waar aangewezen contacten te leggen 

met psychologenkringen, huisartsenkringen,… 
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 Versnelde doorstroom 

Belangrijk om twee structurele uitdagingen aan te pakken die we in de praktijk tegenkomen: 

Doelgroep: splitsen in twee profielen.  

 ‘Stabiele(re) EPA’ profiel(1) laten instromen via partners contingent in kader van eigen 

doorstroming (bv. rol beschut wonen bevragen op NP5). Indien men kiest voor dit 

profiel, dan zorgt men zelf voor begeleiding. Dit vraagt flexibel kijken naar de eigen 

organisatie voor partners. Doelstelling is afronden binnen 18 maanden! 

 ‘Instabiele(re) EPA’ (2) profiel kan aangemeld worden bij de mobiele teams indien ze 

passen binnen doelgroep (behandelnood, zorg aan huis,…).  

o Reframen: housing first is winst voor de doelgroep. 

o Afronding bij doelgroep blijft onderwerp van dialoog. 

Regionale spreiding: op te volgen via centrale instroom – op gegeven moment overleg met SHM met 

vraag om in de mate van het mogelijke rekening te houden met spreiding.  

Bemerking: Partners geven aan dat 18 maanden te lang is voor een begeleiding en stellen de vraag of 

dit niet teruggebracht kan worden naar een jaar. Hierover zal in dialoog moeten gegaan worden met 

de huisvestingsmaatschappijen. Nu blijkt het wel reeds mogelijk om op dossierniveau af te spreken 

een begeleiding vroeger af te ronden. Aangezien het model van het 2b-team zo is uitgewerkt dat na 

afronding en van een begeleiding, deze snel terug opgestart kan worden indien dit noodzakelijk is, 

geeft dit wel wat mogelijkheden naar een flexibelere samenwerking met de huisvestingsmaatschap-

pijen.  

Conclusie: Voorstel in de nota van de werkgroep ‘versnelde toewijzing’ kan verder uitgewerkt 

worden. 

5. Varia 

 

 Beleidsdag SaRA 

Het eerste deel in de voormiddag werd goed bevonden. In de namiddag werd een zekere uitdaging 

gemist. “Hete hangijzers” werden benoemd, zonder echter er dieper op in te gaan. 

Op 26 maart vindt de tweede dag plaats. De feedback van het netwerkcomité wordt meegenomen. 

De teksten m.b.t. missie en visie moeten nog uitgewerkt worden. Hiervoor zal nog een uitnodiging 

worden verstuurd. 

 ELP 65+ 

Via de eerstelijnszones is er een oproep voor een project met betrekking tot eerstelijnspsycholoog 

voor ouderen. Zowel vanuit de vier eerstelijnszones van Stad Antwerpen als de twee eerstelijnszones 

Voor- en Noorderkempen zal waarschijnlijk ingetekend worden op de oproep. De denktank ouderen 

kan als belangrijk aanspreekpunt fungeren om inspanningen af te stemmen. Contactpersonen zijn 

stefan.vaneeckhout@zorgbedrijf.antwerpen.be en bart.goossens@fracarita.org.  

 

 

mailto:stefan.vaneeckhout@zorgbedrijf.antwerpen.be
mailto:bart.goossens@fracarita.org
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 Vergaderlocatie en – data netwerkcomité 

De vergaderingen zullen dit jaar doorgaan in ZG Multiversum, zaal Cantecroy. De kalender zal op de 

website geplaatst worden: http://www.netwerksara.be/netwerkoverleg/vergaderkalender  

Verder zullen er vergaderverzoeken gebeuren via outlook.  

 Te Gek! 

Via ZNA PZ Stuivenberg werd de vraag gesteld of we een nieuwe voorstelling wensen te organiseren, 

dit jaar met Rik De Leeuw. Er wordt echter getwijfeld aan de impact van zulke voorstellingen op het 

bespreekbaar maken en destigmatiseren van GGZ-problemen. 

Er werd beslist dit jaar niet op het voorstel in te gaan. Netwerkcoördinatoren geven aan dat het 

belangrijk is om te bekijken of er inzet kan zijn op andere projecten waarmee we GGZ binnen onze 

regio onder de aandacht brengen, bij voorkeur tijdens de 10-daagse van de GGZ. Er wordt 

gesuggereerd vanuit ervaringsdeskundigheid te vertrekken. 

Het thema wordt meegenomen naar NP1 en komt later terug aan bod op het netwerkcomité. 

 Gedeelde zorg over de lijnen heen 

Vanuit de themagroep werd een brief gericht tot Stad Antwerpen met de vraag naar samenwerking 

om de geïntegreerde en toegankelijke onthaalpunten te realiseren.  Vanuit Stad Antwerpen wordt 

deze vraag verder onderzocht. Zij stellen daarbij de vraag een aantal cijfers vanuit de verschillende 

voorzieningen te bezorgen. Daartoe zal via Eva Pockelé een mail verstuurd worden. Er wordt 

gevraagd de netwerkcoördinatoren van alle verdere communicatie op de hoogte te houden en hen in 

mails in cc op te nemen. 

 

http://www.netwerksara.be/netwerkoverleg/vergaderkalender

