2019 02 25 Themagroep “gedeelde zorg over de lijnen heen”
Aanwezig: Dr. Bram Spinnewijn, Karin Trouillard (DMW Voorzorg), Frieke Van Zundert, kabinet
Schepen Tom Meus, Dokters van de Wereld, Stef Spiessens, Femke, Dirk Goemine, Chris Lenaerts,
Mario Barremaecer, Thijs Van Calsteren (buurtwerk ’t Pleintje), Ludo Geerts, Rita Struyf, Eva Pockelé

1.
2.
3.
4.

Nog geen nieuwe projecten
Kruispuntwerking Schilde wordt op korte termijn opgestart.
Kruispunt Brasschaat: hoopvol
Bijkomend Kruispunt in Antwerpen Noord:
a. CGG Andante
b. Wijkteam Luchtbal CAW

Zoeken aansluiting bij mobiele teams
GBO: subsidie-aanvraag: outreachende functie. Zoeken naar verbinding daarmee. Kruispunten als
back-up van de GBO’s.
Lokale besturen, DMW, CAW. Regionaal GGZ-overleg SaRA.
Twee oproepen
-

Niet toelaatbaar VDAB.
Voor eind maart: piloot naar GBO: voor een half jaar naar 2020. 31 maart is deadline.

GBO: Zoersel was fysiek. Werkt niet. Drempel is niet lager dan andere diensten. Is eerder een
methodiek waarbij intakers op de hoogte zijn van het aanbod van de andere diensten en naar
mekaar gaan doorverwijzen.
Huizen van het kind: GBO voor minder dan 21-jarigen.
50.000 per jaar gedurende 5 jaar. Halftijdse coördinator die systeem van GBO gaat ondersteunen,
opleiding organiseren voor basismedewerkers.
GBO is geen doorverwijspunt voor hulpverleners, maar is bedoeld voor burgers.
•

Advies- en wegwijzer

Aanhaken bij kruispuntwerking.
-

Wie kan dat realiseren?
PZT-functie?
Aanmeldingsprocedure.
Advies- en wegwijzer: belangrijk om er een gezamenlijke verantwoordelijkheid van te maken
Waar kunnen familieleden terecht?
Link maken met Similes

•

Nota SaRA-netwerk naar Stad Antwerpen
o Visietekst. Onderschreven? Ondersteuning van realisatie daarvan?
o Daan en Eva. Antwoord is nog niet tot bij SaRA geraakt. Analyse van het GGZlandschap en opvragen van cijfers.
o Methodologie: is geen wetenschappelijk onderzoek. Chris Van den Broeck.
o Via een rechtstreekse bevraging.
o Wat zijn de ambities met het cijfermateriaal? Nog niet duidelijk.
o Stad Antwerpen: schepencollege: zijn bezig met meerjarenplan. Vraag wordt
meegenomen naar Kabinet Zorg en Gezondheid.
o Wanneer cijfers er zijn: vraag naar input netwerk om adviezen te geven op basis van
de cijfers

•
•
•

ELP – federaal
ELP voor ouderen
GBO en niet-toeleidbaren.
o Wat met mensen die vrijwilligerswerk doen en dan een deel van hun uitkering
verliezen?

