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VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA  

DONDERDAG 9 JANUARI 2020  

 

 

 

Aanwezigen: 

Ludo Geerts (Similes), Marleen Van Staey (Similes), Mario Barremaecker (ZNA PZ Stuivenberg), 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), Dirk Goeminne (ZG Multiversum – covoorzitter functie 3), Maarten Desimpel (PC Bethanië), Els 

Vanheusden (ZG Multiversum), Helga Peeters (netwerkcoördinator),  Sarah De Graef (communicatie, 

netwerk SaRA), Thijs Van Lier (Beschut wonen Antwerpen),  Eva Pockelé (Stad Antwerpen – 

covoorzitter functie 1), Tino Ruyters (Free Clinic), Nicole Van Houtven (De Link – covoorzitter F2), Joris 

Housen (ZG Multiversum – covoorzitter SaRA), Vicky Matthysen (PZ ZNA Stuivenberg), Menno Fransen 

(Tsedek), Linda Huybrechts (De Voorzorg), Jan Bogaerts (Bethanië), Wim De Puysseleyr (De Link – 

covoorzitter functie 5), Joris D’Hooghe (Multiversum), Sara Keymolen (PANGG 0-18), Hellen Renders, 

Frieke Van Zundert (Andante), Hugo Pietermans (ZNA), Willem De Muer (Multiversum), Jo Verstraeten 

(De Vliering).  

Verontschuldigd: 

Mario De Prijcker (CGG VAGGA, Els Draeck (Uilenspiegel), Mieke Beirinckx (ADIC), Joris Michielsen 

(PAAZ AZ Klina – voorzitter SaRA Kempen)  

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 12/12/2019 

Het verslag werd goedgekeurd. 

2. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA 

2.1 Invloed van de besparingen op partners 

• CAW, 6% besparingen: dit betekent concreet voor Antwerpen een besparing van 11 VTE’s. Het 

is nog niet duidelijk op wat er bespaard zal worden. Het plan van de overkoepelende directie 

is om één van de decretale opdrachten stop te zetten, de welke is nog niet beslist. Tegelijk 

voert CAW het gesprek met de minister. Men wil eerst tot een gemeenschappelijk akkoord 

komen (tegen eind januari) om er dan pas over te communiceren. Hiermee geeft het CAW een 

duidelijk signaal naar de minister dat de besparingen wel degelijk serieuze gevolgen hebben.  

• Verslavingszorg (Free Clinic, De Sleutel, ADIC VZW) : besparingen van 1,3% zijn toch voelbaar, 

er moet op werkingsmiddelen bespaard worden. De verslavingszorg wil een signaal geven over 

verminderde werking. Voor eind januari mogen er voorstellen ingediend worden ivm de 

besparingen (over de reva-conventies), elk conventietype mag voorstellen formuleren aan het 

kabinet.  

2.2. Nieuwe antenne drughulpverlening in de Rupelstreek 

Er opent een nieuwe antenne drughulpverlening in Boom (Rupelstreek) met Vlaamse middelen, in het 

gebouw van CGG De Pont vanaf 1 februari (de deuren openen voor de cliënten vanaf 1 maart).  
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2.3. Zwijndrecht naar andere ELZ 

De gemeente Zwijndrecht wordt overgedragen naar een andere eerstelijnszone en bijgevolg ook aan 

een ander GGZ-netwerk (ADS). Vanuit dit netwerk wordt gevraagd naar overleg met GGZ-netwerk 

SaRA. Daarbij wordt vermoed dat men de vraag zal stellen om GGZ-middelen naar ADS over te dragen. 

Men heeft deze vraag ook gesteld aan het GGZ-netwerk van Gent. 

 

3. Ter bespreking 

3.1 Samenwerking in functie van kinderen en jongeren (PANGG 0-18, Mind the Gap, perinatale 

zorgpaden) 

• Voorstelling Mind the gap (Menno Fransen)  

www.awayhome.eu 

Aan de hand van bovenstaande website werden enkele initiatieven en acties van Mind the Gap 

toegelicht. Een aantal nieuwe projecten werden daarbij in de kijker gezet: 

• Noodopvang voor jongeren, gekoppeld aan een vorm van doorstroom naar begeleiding (= 

nog niet uitgewerkt).  

• Inloophuis voor jongeren binnen KAVKA. Een zestal organisaties (CAW en voorzieningen 

uit de jeugdzorg) engageren zich mee om dit te bemannen en te ondersteunen. Connect 

(vroeger VDIP-team) zal daar ook een standplaats hebben.  

 

• Voorstelling mobiel team jongeren en transitieleeftijd (Sara Keymolen) 

Voor een aantal jongeren (EPA-problematiek) blijkt de overgang van kinderpsychiatrie naar 

volwassenpsychiatrie op dit moment onvoldoende uitgewerkt. In lijn met de visie op 

vermaatschappelijking van de zorg is er draagvlak vanuit SaRA en PANGG 0-18 om een project uit te 

werken dat vertrekt vanuit mobiele zorg (2b) met gebundelde expertise vanuit de netwerken 

Kinderen&Jongeren en Volwassenen.  

De start werd genomen met de voorbereiding van een projectdossier (15-25 jaar als transitie). Binnen 

beide netwerkcomités (PANGG 0-18 en SaRA) is er draagvlak geformuleerd om dit project te 

ondersteunen. het netwerkcomité van Pangg 0-18 steunt dit project. De nadruk ligt op het 

samenbrengen van expertise, de vorm is minder belangrijk. 

De doelstelling wordt meegenomen in het strategisch plan van SaRA onder “zorgcontinuïteit” met een 

looptijd van twee jaar. Concrete output is de realisatie van een mobiele werking voor jongeren met 

EPA-problematiek. Het lijkt zinvol om hierrond een gedeelde themagroep op te starten. Daarbij wordt 

gevraagd naar een gemengde samenstelling vanuit SaRA, PANGG 0-18 en Jongerenwelzijn (JAC). VZW 

De Link – Veerkrachtwonen wenst alvast te particpieren. 

Oproep: is er iemand die het voorzitterschap wil opnemen? 

  

• Perinataal zorgpad (Helga Peeters) 

Uitwerking van regionale zorgpaden en Vlaams expertisenetwerk. Vanuit PANGG 0-18 wordt dit actief 

mee opgevolgd en getrokken. Contacten met het informele netwerk zit hierin opgenomen.  

 

De presentatie wordt toegevoegd bij het verslag.  

 

 

 

http://www.awayhome.eu/
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3.2 Vragen vanuit Similes en Uilenspiegel (zie bijlagen) 

• In veel netwerken worden forfaitaire en/of vervoersonkosten voorzien voor vrijwillige 

familievertegenwoordigers. Similes betaalde tot op heden de verplaatsingen voor de 

vrijwilligers. Er zijn netwerken die vergoeden en andere niet. Similes kan dit niet blijven 

dragen. Dit gaat over de aanwezigheid van alle vrijwilligers aan bijeenkomsten vanuit het 

netwerk. Uilenspiegel: In de toekomst zouden we vrijwilligers principieel moeten kunnen 

vergoeden. De werkgroep middelen zal de exacte financiële situatie in kaart brengen en 

de vraag bekijken. Op dit moment worden de middelen van SaRA volledig ingezet voor de 

beide netwerkcoördinatoren + Sarah De Graef. Er liggen nog enkele andere financiële 

kwesties op tafel (betalen voor het gebruik van dropbox en drukwerk van de crisiskaart 

voor verspreiding bij huisartsen en psychologen).  

 

• Aankondiging van een nieuwe brochure van Similes. Zeer waardevol. Hoe gaan we de 

verspreiding aanpakken? Meenemen naar de werkgroep trialoog en nog eens bekijken wie 

er vanuit de hulpverlening aan kan participeren.  

 

3.3 Prioriteren en concretiseren strategische doelstellingen en acties 

• Themagroep Trialoog: samenstelling bekijken, actiepunt brochure mee opnemen.  

• Themagroep Gedeelde zorg: bezig met onthaal en kruispunten, het is nu aan de partners 

om het concreet te maken. Voorstel om over te stappen naar meer zorgcontinuïteit. Beter 

een stuurgroep kruispunt van maken die de doelstellingen behartigt.  

• Crisis en urgentiepsychiatrie: actie = het creëren van een zorgpad voor suïcidale personen. 

Dit is reeds besproken in december. 

• Langdurige zorg is een ruim thema, er moet heel wat voorbereidend werk gebeuren. Nog 

meer verkennen (exploratiegroep rond dit thema): we lanceren een vrije oproep voor wie 

interesse heeft. Of kan het een oefening zijn voor wie start met de governance-opleiding. 

Timing?  

Het is interessant om de activiteiten van de sectie langdurige zorg van de VVP te bevragen 

i.vm. dit thema. 

• Dekking zorgvormen 2A en 2B: kunnen we dit uitstellen? We wachten een jaar om te zien 

hoe de uitrol verloopt?  Wat is ons tekort? Wat is hier het equivalent volgens het aantal 

inwoners? Kunnen we wel andere projecten realiseren als we geen volledige dekking van 

zorgvormen 2A/2B realiseren? 

• Vastgelopen casuïstiek: kan op de agenda gezet worden bij de themagroep Gedeelde zorg. 

Kunnen we dit ook linken aan het forensische? De partners moeten aangeven waar de 

moeilijkheden zitten.  

 

Visiepunt 3 verzetten we naar het volgende netwerkcomité. Themagroep Vrije tijd en ontmoeting, 

agenderen we voor het volgende netwerkcomité. Valt onder het enige visiepunt dat we nog moeten 

bespreken.  

 

4. Ter info 

4.1 Stand van zaken crisiskaart SaRA (Tine Maes en Joris D’Hooghe) 

In mei zijn we gestart met een werkgroep rond de crisiskaart, die is sindsdien 4 keer samengekomen. 

Er werd overeenstemming gevonden over de kaart zelf, en een handleiding opgemaakt om ermee aan 
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de slag te gaan. De pilots per partner lopen wat verschillend qua tempo. Binnen AZ Klina werd al 

meteen een vrij grote oplage geprint en ingevoerd, bij Multiversum zit men nu in de testfase. Op vraag 

van de cliënt werd er gekozen voor een papieren versie in een klein opvouwbaar formaat dat in een 

gemiddelde portefeuille past. Op dit moment wordt de crisiskaart enkel verspreid door residentiële 

partners, elke partner print zijn eigen oplage van de crisiskaart.  In de toekomst moet dit breder 

verspreid worden, ook binnen ambulante settings.  

Vanuit netwerk SaRA willen we graag zorgen voor een extra oplage voor de ELP, is hier budget voor?  

Andere piste is om de crisiskaart te laten drukken en verspreiden vanuit de eerstelijnszones, die 

hebben wel werkingsmiddelen. We willen de crisiskaart ook een plaats geven binnen het groot 

partneroverleg en de 10-daagse GGZ + binnen het zorgpad suïcidepreventie. Verspreiding via het 

regionale zorgoverleg zou logisch zijn maar gaat jaren duren, daarom is het beter om nu de 7 

eerstelijnszones aan te spreken. We zetten de vraag concreet en formeel op papier voor alle 

eerstelijnszones. Dan kunnen de kruispuntmedewerkers ze ook meteen gebruiken. Het gaat hier om 

een uniform en herkenbaar instrument dat evidence-based is.  

 

 

5. Varia 

Geen variapunten.  

 

 

6. Voorlopige planning van de thema’s ter bespreking op het netwerkcomité 

o Februari: communicatieplan SaRA + samenvatting governance en een volledig 

afgewerkte strategische planning (het plan moet in maart ingediend worden bij de 

overheid) 

o April: forensische hulpverlening (oproep voor een voorbereidende ad hoc 

bijeenkomst) 

o Juni: netwerkcultuur (oproep kandidaten voor een voorbereidende werkgroep) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


