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VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA  

DONDERDAG 13 FEBRUARI 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),  

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), Linda Huybrechts (De Voorzorg), Wim De Puysseleyr (De Link – covoorzitter functie 

5), Hellen Renders (CAW), Frieke Van Zundert (Andante),  Jo Verstraete (De Vliering),  Mario De Prijcker 

(CGG VAGGA), Els Draeck (Uilenspiegel), Joris Michielsen (PAAZ AZ Klina – voorzitter SaRA Kempen), 

Monique Van den Bulck (Klina).  

Verontschuldigd: 

Mieke Beirinckx (ADIC), Jan Bogaerts (PZ Bethanië), Geert Dom (Multiversum), Hugo Pietermans (PZ 

PAAZ Stuivenberg), Vicky Matthysen (PZ ZNA Stuivenberg), Els Vanheusden (ZG Multiversum) 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 09/01/2020 

Het verslag werd goedgekeurd. 

2. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA 

2.1 Vlaamse besparingen en investeringen (oa afbouw hulpverlening CAW) 

Bij het CAW gaat het om 5% procent besparingen, omgerekend is dit 5 miljoen euro minder voor alle 

CAW’s, 810 000€ minder voor CAW Antwerpen. In Antwerpen komt dit neer op 11,5 VTE die moeten 

afgebouwd worden tegen 2021.  Het is niet realistisch om dit volledig uit overhead te halen, er zal ook 

geraakt worden aan de dienstverlening. Het luik schuldbemiddeling + schuldhulpverlening en 

psychische problemen zullen afgebouwd worden. (3VTE’s op levens- en gezinsvragen). CAW blijft wel 

investeren in kruispunten. De komende weken en maanden zal bekeken worden hoe de afbouw moet 

gebeuren. Het wegvallen van middelen voor schuldbemiddeling is een belangrijke bezorgdheid, het 

OCMW neemt dit ook minder op. We hebben nood aan een model dat heel laagdrempelig en 

multisectoraal mensen kan opvangen. De kruispunten gaan mogelijks met wachtlijsten geconfronteerd 

worden. De afbouw zal gebeuren met een uitdoofscenario.  Als netwerk GGZ moeten we reageren op 

deze besparingen met een brief naar de betrokken overheden. We moeten inhoudelijk de WHO 

piramide benadrukken.  

In de verslavingszorg (Free Clinic, De Sleutel, Adic)  zijn de besparingen van 1,3%  voelbaar. Er moet op 

werkingsmiddelen bespaard worden. De verslavingszorg wil aan de overheid een signaal geven over 

de verminderde werking. Voor eind januari mogen er voorstellen ingediend worden i.v.m. de 
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besparingen (over de RIZIV-conventies), elk conventietype mag voorstellen formuleren aan het 

kabinet. De overheid wil nu eerst besparen om nadien nieuwe initiatieven te gaan opstarten. Zo 

worden er aan de verslavingszorg nieuwe toekomstige investeringen beloofd.  

Bij de CCG zijn de besparingen ook voelbaar. Vanuit zorgnet Icuro is een nota opgesteld met een aantal 

keuzes om voor te leggen aan het kabinet. Ook hier heerst een vreemd spanningsveld tussen afbouwen 

en dan vervolgens dit geld weer opnieuw investeren in de toekomst.  

De federale en Vlaamse overheid heeft alle netwerken bezocht om te informeren naar projecten. Hoe 

kunnen we vermijden dat er een wildgroei aan projecten ingediend wordt? Wat gebeurt er eigenlijk 

met de input die gegeven werd in het gemeenschappelijke dossier? Het netwerkcomité gaat akkoord 

om dit mee in de brief op te nemen. Nu het CAW in de dienstverlening schrapt, wordt de druk op 

sociale diensten van andere organisaties zeer groot. Op organisatieniveau moeten we ook aangeven 

aan de Vlaamse overheid dat zij jaarlijks een extra besparing doorvoeren door werkingsmiddelen niet 

te indexeren terwijl de werkingskost elk jaar met 2% indexeert.  

Ewout en Helga maken een eerste draft op van de brief en deze wordt vervolgens rondgestuurd naar 

de leden van het netwerkcomité voor opmerkingen en aanvullingen. 

 

3. Ter bespreking 

3.1 Finaliseren strategische planning (visiepunten 3,4,5) en samenvatting governance (door 

voorzitters en netwerkcoördinatoren) 

 

• Visiepunt 3: We zetten in op maatschappelijke inclusie op het vlak van alle levensdomeinen 

en participatie aan het gemeenschapsleven. Gezond en betaalbaar wonen is hierbij een 

basispijler. 

SD1: We breiden de wooncapaciteit uit voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, vanuit 

overleg en samenwerkingsverbanden met SHM. 

 

A1: We verspreiden een gedeelde nota aan lokale besturen, Wonen Vlaanderen en IGEAN met een 

oproep om in te zetten op gezond en betaalbaar wonen voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid.   

 

TG:    Gezond en betaalbaar wonen 

Procesmanagement:  Twee covoorzitters: Gert Rombouts & Annelies Van Mierop 

Schaalgrootte:  SaRA Kempen 

Timing:   2021 

Samenstelling:  Reeds bestaand 

Output:   Er wijzigen x-aantal gemeenten hun toewijzingsbeleid. 

 
SD 2: We zetten in op gemeenschapsgerichte initiatieven die verschillende sectoren verbinden en 
inzetten op wonen. 
 

A1: We pleiten voor het bestendigen van het project veerkrachtwonen en ijveren ervoor dat 
zorgvormen veerkrachtwonen en SSeGA ook ter beschikking zijn in SaRA Kempen.  
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Opmerking: We zijn dubbel zo groot als andere netwerken, vandaar zeker relevant om opnieuw deze 
vraag in te dienen en dit thema op scherp te stellen. 

 
A2: We organiseren een ad hoc bijeenkomst tussen SaRA en de woningmaatschappijen die 
actief zijn in stad Antwerpen om noden en mogelijkheden in kaart te brengen. 

 

Opmerking: Vanuit casuïstiek is dit geen evidente, in de praktijk zien we toch vaak uithuiszettingen en 

stellen woonpartners strengere voorwaarden voor doorstroming. Binnen stuurgroep SSeGA werd dit 

reeds aangekaart maar hier geraak je niet veel mee vooruit.  

Bij Woonhaven loopt het wel goed met de versnelde doorstroom.  Het lijkt tegenstrijdig om iets in het 

leven te roepen voor de meest kwetsbare groep en vervolgens te verwachten dat ze heel goed zijn in 

het nakomen van afspraken. De sector van de thuiszorg en de gezinszorg kan ook een steentje 

bijdragen. Deze kwetsbare groep bestaat grotendeels uit mensen die proberen om orde en structuur 

in hun leven te krijgen.  

De concrete output moet zijn dat mensen toegang vinden tot sociale woonpartners. Hebben we 

hiervoor een nieuwe themagroep nodig of kan dit aansluiten bij gezond en betaalbaar wonen?  

Netwerkplatform functie 5 volgt verder op. 

 

3.3 SD: We versterken de samenwerking met belendende sectoren die inzetten op maatschappelijke 
inclusie. 
 

A3.3.1: We realiseren het project outreach in samenwerking met GTB. 
A3.3.2: We nemen deel aan het onderzoek individual placement and support (IPS) van het 
RIZIV. 
A3.3.3: We realiseren de opleiding ‘omgaan met psychische problemen op de werkvloer’. 

 
Structuur:   TG Arbeid 
Procesmanagement:  voorzitter Bie Stoops 

Schaalgrootte:  SaRA 

Timing:   eind 2021 

Samenstelling:  zie governancestructuur 

 

Opmerking: Output wordt verder verfijnd in de themagroep arbeid.  

 

A3.3.4: We inventariseren het categoriaal en regulier aanbod en gaan na hoe we een gepaste 
en duurzame tijdbesteding  met focus op ontmoeting vinden voor onze doelgroep. We zetten 
in op kwartier maken. 
A3.3.5: We organiseren een GGZ-beurs voor vrije tijd en ontmoeting tijdens de 10-daagse van 
de GGZ. 

 
Structuur:   TG Vrije tijd en ontmoeting 
Procesmanagement:  voorzitter Jo Verstraeten 

Schaalgrootte:  SaRA 

Timing:   eind 2021 

Samenstelling:  zie governancestructuur 

Output: A3.3.4: er is een netwerk waarbij: het basaal aanbod is geïnventariseerd, 
samenwerkingsprojecten met samenlevingsopbouw en vrijetijdswerkingen 
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van lokale besturen zijn geëxploreerd en  geïnventariseerd. Dit alles is voor 
cliënten, hulpverleners en familie zichtbaar en toegankelijk d.m.v. een sociale 
kaart voor vrije tijd en ontmoeting. Er is performante communicatie die 
inspeelt op het vinden van gepaste en duurzame tijdsbesteding voor de 
doelgroep. Jaarlijks gebeurt een update. 

 A3.3.5: er wordt ten laatste tegen 2021 een GGZ-beurs ‘vrije tijd en 
ontmoeting’ georganiseerd.  

 

Opmerking: is het beter om er een stuurgroep van te maken? Belangrijkste is dat het aanbod zichtbaar 

en bereikbaar is. Er is veel knowhow maar ze is versnipperd.  Er is een groot aanbod, maar het 

probleem is om mensen te motiveren om ernaar toe te gaan. De nood is belangrijk maar het lijkt eerder 

de taak van de eerstelijnszones om dit op te nemen, niet van het netwerk. Wat wordt er vanuit de 

partners verwacht dat het netwerk mee ondersteunt qua thema's? Welke personeelsinzet staat hier 

tegenover?  

Conclusie: We blijven de themagroep behouden en volgen de acties en output verder op. We koppelen 

bemerkingen terug naar de themagroep. 

 

• Visiepunt 4: In functie van gemeenschappelijke doelstellingen gaan we gericht 

samenwerkingen aan met andere netwerken en samenwerkingsverbanden met betrekking tot 

onze regio en doelgroep. 

 
4.1 SD: We integreren de doelgroep ‘ouderen’ in netwerk SaRA. 
 
Procesmanagement:  Netwerkcomité SaRA 

 
4.2 SD: We positioneren ons netwerk m.b.t. de eerstelijnszones en het regionaal zorgplatform en 
werken gericht samen. 
 
Procesmanagement:  Netwerkcomité SaRA 

 

Geen opmerkingen. 

 

• Visiepunt 5: We beïnvloeden de verschillende overheden om hun inzet in de geestelijke 

gezondheidszorg te versterken door goede praktijken in het licht te zetten en hiaten te 

benoemen. 

 

5.1 SD: We nemen deel aan de werkgroepen van het Overlegorgaan Volwassenen, informeren elkaar 
en bespreken strategische mogelijkheden (partiële hospitalisatie, intensifiëring residentiële zorg, 
langdurige zorg, ervaringsdeskundigheid,…). 
   
  A5.1.1: We agenderen relevante ontwikkelingen op netwerkcomité SaRA. 
 
Structuur:  Netwerkcomité SaRA 
Procesmanagement: Actoren die participeren aan werkgroepen van het Overlegorgaan 
Volwassenen 
Schaalgrootte:  SaRA 
Samenstelling:  zie governancestructuur 
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Output: A5.1.1 We zijn als netwerk in staat om gezamenlijk in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen en onderbouwd advies in te brengen.  

 
Opmerking: Dit is niet eenvoudig om deze output te realiseren. Wanneer zit je ergens voor je 
organisatie en wanneer voor het netwerk? Hoe de communicatie goed stroomlijnen? Vragen die 
worden meegenomen tijdens de bespreking ‘netwerkcultuur’ op het comité van juni.  
 
5.2 SD: We ijveren voor structurele financiering voor volgende drie goede praktijken:  

- Kruispuntmodel; 
- Herstelacademie SaRA; 
- Onkostenvergoeding en forfaitaire vergoeding voor ervaringsdeskundigen die deelnemen 

aan netwerkstructuren. 
 
Procesmanagement: Netwerkcomité SaRA 
 
5.3 SD: We ijveren voor de structurele financiering van een communicatie- en project medewerker op 
niveau van het netwerk zodat we geen bijdrage van de partners meer dienen te vragen. 
 

A5.3.1: Vanaf de vorming van een nieuwe federale regering plannen we overleg in. 

 
Structuur:  Netwerkcomité SaRA 
Procesmanagement: Voorzitters SaRA 
Schaalgrootte:  SaRA 
Samenstelling:  zie governancestructuur 
Output: A5.3.1 er is een adequate omkadering voor het netwerk. 
 

 

 

Er zijn geen opmerkingen of bedenkingen meer rond andere visiepunten, de strategische planning 

kan hierbij als gefinaliseerd worden beschouwd. De netwerkcoördinatoren dienen het definitieve 

strategisch plan in bij de overheid eind maart.  

 

 

3.2 Communicatieplan netwerk SaRA (door Sarah) 

Het communicatieplan wordt meegestuurd als bijlage.  

 

Belangrijkste aandachtpunten:  

• Partners hebben zelf de verantwoordelijkheid om te communiceren met cliënten. De 

doelgroep van SaRA bestaat in de eerste plaats uit partners, hulpverleners en de overheden. 

• De communicatie naar cliënten en hun context is belangrijk. We bekijken hoe we andere 

organisaties (bv. Vlaams steunpunt) kunnen motiveren om een goede sociale kaart/website te 

creëren op maat van de cliënt en diens context.  

• Mogelijke bedreiging: accuraatheid van de informatie. Om voldoende updates te garanderen 

vragen we ook medewerking aan alle partners om wijzigingen en relevante info te signaleren 

aan sarah.degraef@netwerksara.be.  

mailto:sarah.degraef@netwerksara.be
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• In de toekomst zijn ook verslagen van de vergaderingen en data van de bijeenkomsten te 

vinden zijn op de site van SaRA. 

• Om eenvoudiger te communiceren met mekaar, werden outlookgroepen aangemaakt. Dit 

zorgt ervoor dat contactlijsten ten allen tijde up to date zijn. De handleiding hiervoor is 

toegevoegd als bijlage.  

 

4. Ter info 

4.1 Samenstelling voorbereidende groep netwerkcultuur (door netwerkcoördinatoren) 

De groep zal bestaan uit Frieke Van Zundert, Joris Housen, Maarten Desimpel en Mieke Beirinckx. 

Doelstelling van de werkgroep is om het thema ‘netwerkcultuur’ voor te bereiden tegen het 

netwerkcomité dat doorgaat in juni 2020. We voorzien hiervoor enkele ad hoc bijeenkomsten. 

 

4.2 Feedback overleg netwerk ADS: gemeente Zwijndrecht 

Het overleg betrof de inzet van de mobiele teams in Zwijndrecht. We brachten de boodschap dat we 

afronden in die gemeente conform het schrijven van de overheden in het kader van de vorming van 

de regionale zorgzone. Netwerk ADS neemt dit intern op binnen hun netwerk en zullen de externe 

communicatie ook voeren.  

 

5. Varia 

Geen variapunten.  

 

 

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

o Maart: opvolging begroting 

o mei: forensische hulpverlening  

o Juni: netwerkcultuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


