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Aanwezigen 

Pieter Goedemé (ZNA), Rob De Winter (CAW Antwerpen), Yves Kempeneers (De Vliering Boechout), 

Nicky Van Hecke (PVT Waesdonck Mortsel), Antoon Vandekerckhove (ZG Multiversum), Thijs van Lier 

(B.W. Antwerpen), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator SaRa), Helga Peeters (netwerkcoördinator) 

Wim Depuysseleyr (ZG Multiversum BW De Link Mortsel), Nicole Van Houtven (ZG Multiversum De 

Link), Goedele Romanus (BW De Sprong) en Bart Dams (PVT De Landhuizen - verslag) 

 

 

1. Co-voorzitter NP F5 

In opvolging van Marleen Geentjens (met pensioen) neemt Bart Dams de rol van co-voorzitter op 

zich.  

2. Innovatieve projecten 

Financiering project SSeGA is verlengd met een jaar. Ook vanuit SaRA Kempen zal een aanvraag voor 

een bemoeizorgproject worden ingediend. (Goedele Romanus e.a.)  

SSeGA en Veerkrachtwonen zijn goede praktijken die uitbreiding verdienen en ook in de strategische 

planning zijn opgenomen.  Eind augustus 2020 zou bovendien de analyse van Lucas KU Leuven ivm de 

proeftuinen klaar zijn en wordt er voorzien in een draaiboek ifv leidraad opstart toekomstige 

projecten. Het is belangrijk het bestaande structureel te verankeren waar mogelijk. 

Wat met de herstelacademie en de ervaringsdeskundigen gelet op inkrimpende middelen?  

Ook de VSB en belrai komen op ons af.  

 

3. Strategische planning SaRA 

3.2.2: 

Bijeenkomst organiseren tussen SaRa en sociale woonpartners,  de SHM en SVK’s. Ewout, Helga, 

Wim, Rob en Bart bereiden dit concreet voor op 03/07/20 te CAW Antwerpen 

 

4. Ontwikkelingen bij de partners: 

 

• PVT De Wijngaard Malle:  



Afdeling De Wingerd sluit op 01/07. De herlocatie verloopt vlotter dan verwacht. 24 Plaatsen gaan 

naar PVT Waesdonck. 1 Groep blijft nog een 3-tal jaar op campus Malle. Een deel van de 

accommodatie is (komt) in gebruik van Clara Fey. 

• PVT Waesdonk: Nicky Van Hecke,  

Nicky gaat vanaf september 20 werken als beleidsmedewerker HRM. Bedankt Nicky voor de 

betrokkenheid en inzet in F5! Succes met je nieuwe uitdaging. 

• IBW De Vliering: Jo Verstraeten. 

Op 26/06 gaat Jo Verstraeten met pensioen.  

Er komt een fusie tussen De Vliering en de Link. Nicole Van Houtven wordt de overkoepelende 

zorgmanager. Ook de F3 onderdelen zoals ’t Karwei en de Vlonder gaan meer functioneel 

samenwerken.  

 

 

5. Wachtlijsten. 

Eén ‘woonloket’ in het SaRA netwerk komt weer ter sprake. Wat zijn voordelen en nadelen van een 

centraal woonloket lijkt een interessante denkoefening. 

Vertrouwen in elkaar is natuurlijk ook een belangrijke voorwaarde.  

Vanuit het CAW zal verder onderhandeld worden over 1 aanmeldteam voor verschillende 

voorzieningen.  

 

6. Nieuws vanuit het SaRa netwerk: 

Het dossier van de eerstelijnspsychologen breidt uit.  

De online sessies breiden uit.  

De doelgroep volwassenen breidt uit met de groep +65 jaar.  

 

7. Covid-19 

De ontmoetingshuizen zijn nog niet open. De voorzieningen brengen de gefaseerde versoepelingen 

in praktijk. De crisis is heel top-down gestuurd. De goede ervaringen gaan behouden worden. Er 

wordt benadrukt dat de online hulpverlening de face-to-face niet kan vervangen. Het is ook 

interessant om te bevragen hoe de cliënten de corona-aanpak hebben ervaren. Interessant als 

thesisonderwerp psychologie, sociologie … Het zijn kansen tot herbronnen. Het is inspirerend om 

goede ideeën te delen. 

 

8. Samenwerking 

De PZT’s, mobiele teams en beschut wonen, outreachteams  werken voor een gelijkende doelgroep. 

Is het verschil tussen begeleiden en behandelen duidelijk? Waar zijn de gelijkenissen, waar de 

verschillen. Het project Covias te Brugge is creatief en inspirerend op vlak van nieuwe 

samenwerkingsvormen.  



9. Versnelde toewijzing  

De afgelopen maanden was er maar 1 aanvraag. Dit is te wijten aan corona. Rob wijst op het belang 

het beschikbare contingent goed in te nemen owv de gekende noden.  

 

10. Opleidingsmogelijkheden FOD  

Nieuwe opleidingen FOD. Helga licht toe dat naast opleidingspakketten de FOD ook voor vorming wil 

openstaan ifv de noden van voorzieningen. Ook kan een voorziening experts uitnodigen om een aan 

een nood tegemoet te komen.  Mathias Dekeyser coördineert de vragen. 

 

 

Volgende samenkomst: dinsdag 6 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in PZ Boechout.  

 

 

In 2021 bestaat het SaRa netwerk 10 jaar. Goede ideeën zijn welkom. Waarschijnlijk moeten we 

hierbij nog rekening houden met Covid-19 wb aantallen enz. 

 


