
 

VERSLAG STUURGROEP   

VERSNELDE TOEWIJZING SARA-SHM  

DONDERDAG 30 JANUARI '20 

Aanwezigen: 

Heidi Vranckx (MT De Kompaan, PZ Bethanië en PVT Landhuizen), Lana De Winne (IBW Min), Vinnes Aerts (IBW 

Antwerpen), Dirk Goeminne (PZ Multiversum), Yves Kempeneers (KADANS), Mara Peeters (IBW De Vliering), 

Katelijne Pierré (MPT ZNA), Lieve Gerits (MT Multiversum), Nele Sauviller (MPT Multiversum), Jasper Janssens 

(Free Clinic), Ewout Van Hove (Netwerkcoördinator SaRA), Inge Verbrugge (voorzitter en verslag) 

Verontschuldigd 

Wim De Puysseleyr (MPT Multiversum), Helga Peeters (Netwerkcoördinator SaRA), Kate Vandermeulen 

(Multiversum), Mieke Beirinckx (Adic) 

 

1. Stand van Zaken verdeling plaatsen 2020 

Verdeling 23 wooneenheden 2020 binnen GGZ netwerk SaRA    

Voorzieningensoort    Voorziening    x-aantal    

wooneenheden    

SaRA-
refentiepersoon    

SHM    

PZ    Multiversum (Br. 
Alex.)   

2    Wim De Puysseleyr    1 DIW     

PZ    Bethanië   2    Vinnes Aerts         

PZ    Multiversum 
(Amedeus)   

2    Wim De Puysseleyr         

PZ    Stuivenberg    2    Vinnes Aerts         

IBW    De Vliering    2    Wim De Puysseleyr    2 DIW     

IBW    De Sprong    2    Vinnes Aerts         

IBW    De Link    2    Wim De Puysseleyr         

IBW     Antwerpen    2    Vinnes Aerts         

IBW    Min    2    Vinnes Aerts         

RIZIV-conventies    Tsedek, Evenaar, 
Keerkring   

2    Wim De Puysseleyr    1 DIW     

Inters. samenwerking   KADANS wonen   1   Vinnes Aerts      

Gespecialiseerde 
verslavingszorg    

ADIC, Free Clinic, 
De   

Sleutel    

2    Vinnes Aerts         

TOTAAL  23 waarvan = .4 x DIW  3x ABC 16x Woonhaven 



1.Netwerkstructuur 

SaRA heeft volgende wijziging aangebracht binnen de netwerkstructuur. 

De themagroep ‘Versnelde toewijzing’ wordt vanaf heden gedefinieerd als de stuurgroep ‘Versnelde toewijzing’. 

Een stuurgroep staat namelijk in voor onderwerpen of systemen die reeds zijn uitgewerkt en goed lopen. Een 

themagroep focust op strategische doelstellingen. De stuurgroep ‘versnelde toewijzing’ krijgt een vaste plaats in de 

netwerkstructuur en de huidige samenstelling wordt bekrachtigd. Voorzitter van de stuurgroep blijft Inge Verbrugge. 

Indien hier vragen over zijn mag je altijd een seintje even aan de netwerkcoördinatoren. 

2.Evaulatie verloop versnelde toewijzingen 2019 

Terugkoppeling overleg SHM ABC: 

SHM ABC stelt dossiers meer in vraag, specifiek rond de band met Antwerpen. Bijkomend verloopt de 

communicatie moeizaam. De voorwaarden om in te stromen worden veelal vanuit een eigen visie ingevuld 

waardoor de kandidaten niet worden weerhouden of sneller in vraag worden gesteld. De vraag van de kandidaten 

werd onvoldoende gemotiveerd in het verslag. Een kandidaat met een goede omkadering heeft een grote kans op 

slagen. Voorwaarden werden niet altijd correct vermeld in de begeleidingsovereenkomst. Het is belangrijk dat de 

SHM merken dat de juiste kandidaten instromen zoals afgesproken in de convenant met Stad Antwerpen. Als dit 

niet het geval is komt het systeem van versnelde toewijzing op een helling te staan. We dienen daarom aandacht 

schenken i.v.m. de te volgen criteria! 

 

Tegelijkertijd merken we dat de samenwerking met SHM ABC naar de GGZ toe ook niet altijd even positief is 

verlopen. De afwezigheden en miscommunicatie binnen de werking van ABC, zorgden voor verwarring bij de 

partners SaRA. Er werd ook gevraagd door ABC om een duidelijke contactpersoon te voorzien voor SaRA. Daarom 

zal enkel Vinnes Aerts in 2020 dossiers aan ABC versturen en opvolgen. Daarnaast zal Inge Verbrugge zich als 

voorzitter van stuurgroep ‘versnelde toewijzing’ engageren om deze dossiers en de banden met ABC goed op te 

volgen, zodoende feedback te geven vanuit SaRA aan ABC.  

Na 3 maanden zal er een herevaluatie plaatsvinden met CAW, Stad Antwerpen, ABC en SaRA. 

Centraal intaketeam: 

De werking met het centraal intaketeam wordt als positief geëvalueerd en zal doorgetrokken worden naar 2020. 

De werkwijze wordt later toegelicht en de procedures werden overhandigd aan de verwijzers.  

3 Probleemdossiers 

1. WA = verwijzing van Free Clinic werd afgewezen. Alle plaatsen waren reeds ingevuld.  

2. ABC = kandidaat werd eerst als positief bevonden waarna later een bemiddelingsgesprek werd 

afgesproken. 

3. ABC = verwijzing IBW Antwerpen = nog steeds geen antwoord ontvangen. Dirk kijkt dit na. 

 

4.Procedure Versnelde toewijzing 2020 

Er werd samengezeten met Woonhaven Antwerpen en ABC om de knelpunten te bundelen en wederkerig de 

werking toe te lichten. Het contact met de ideale woning staat nog op de agenda.  

Vanuit het netwerk, willen we graag Dirk bedanken voor zijn engagement sinds de opstart van onze stuurgroep. 

Wim De Puysseleyr zal hem vervangen, waarvoor dank.  

De procedure werd naar alle verwijzers verzonden. Vervolgens wordt er nog steeds gevraagd om de eigen outreach 

op te nemen of een alternatieve vorm te zoeken. Indien dit niet gevonden kan worden, wordt er beroep gedaan op 

het centraal intaketeam. De verwijzer moet zijn kandidaat aanmelden bij de betreffende contactpersoon. 



- Vinnes Aerts 

- Wim De Puysseleyr (vervanging van Dirk Goeminne) 

De intakes worden dit jaar terug gerealiseerd door Lieve Gerit en Inge Verbrugge. Ze plannen een moment in 

wanneer de afgesproken documenten correct zijn toegekomen.  

Het centraal intaketeam beslist over de intakes. 

Volgende stuurgroep Versnelde Toewijzing: 7/5 om 14u-15u30 (Zoom-meeting) 

 

 

 


