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VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA  

DONDERDAG 23 april 2020  

 

 

 

Aanwezigen: 

Marleen Van Staey (Similes), Mario Barremaecker (ZNA PZ Stuivenberg), Frieke Van Zundert (CGG 

Andante), Tine Maes (PAAZ GZA St.Vincentius), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator), Stef Spiessens 

(SEL Amberes – covoorzitter SaRA),  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), Joris Housen (ZG Multiversum – 

covoorzitter SaRA), Wim De Puysseleyr (De Link – covoorzitter functie 5), Frieke Van Zundert 

(Andante),  Jo Verstraete (De Vliering),  Joris Michielsen (PAAZ AZ Klina – voorzitter SaRA Kempen),  Jan 

Bogaerts (PZ Bethanië), Els Vanheusden (ZG Multiversum), Joris Heirbaut (Multiversum) Geert Dom 

(Multiversum), Menno Fransen, Hugo Pietermans (PZ PAAZ Stuivenberg) 

Verontschuldigd: 

Mieke Beirinckx (ADIC), Ludo Geerts (Similes), Anne Grimon (CGG Andante – covoorzitter functie 1), 

Dirk Goeminne (ZG Multiversum – covoorzitter functie 3), Linda Huybrechts (De Voorzorg), Nicole Van 

Houtven (De Link – covoorzitter F2), Eva Mangelschots (CAW Antwerpen), Hellen Renders (CAW 

Antwerpen), Els Draeck (Uilenspiegel).   

 

1. Goedkeuring vorig verslag 13/02/2020  

Aanvulling bij het vorige verslag: Vlaanderen komt met een plan voor investeringen in de GGZ naar 

aanleiding van de coronacrisis. Er leeft momenteel de indruk dat dit niet duidelijk/gestructureerd 

verloopt. Indien er partners zijn met ideeën rond mogelijke projecten om in te dienen, dan vragen we 

vanuit het netwerk om elkaar tijdig te informeren hierover zodat er transparantie is.  

2. Ter info 

2.1 Bespreking stavaza van de vijf functies (door functievoorzitters en netwerkcoördinatoren) 

F1 

Vanuit F1 is er wekelijks een zoommeeting met de ambulante sector om alle wijzigingen te bekijken, 

het overzicht staat op de website:  https://www.netwerksara.be/aangepaste-dienstverlening/  

• Er werd grotendeels overgeschakeld op chat en telefoon,  FTF contacten werden bij de meeste 

ambulante partners afgebouwd naar enkel noodzakelijke dienstverlening. Dit blijft een 

aandachtspunt voor de partners SaRA.  

• Antwerpen helpt werd gelanceerd om hulpbehoevenden te matchen aan vrijwilligers. Via de 

website van Give a day zijn ook de initiatieven van andere gemeentes te bekijken. 

• 0800 Babbellijn: initiatief van de opleiding integratieve therapie. 

• The Human Link: cursussen angst en depressie worden online aangeboden, inschrijven kan nog 

steeds.  

https://www.netwerksara.be/aangepaste-dienstverlening/
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• Similes voorziet een luisterlijn (elke werkdag  van 10 tot 12 uur op het nummer 016 244 200), 

biedt steun via mail (luistervrijwilligers@hotmail.com) en faciliteert online lotgenotencontact. 

Alle info is te vinden op https://nl.similes.be/nieuws/tips-voor-in-je-kot  

• Bij Uilenspiegel staan Luistergenoten dagelijks tussen 8 en 22 uur klaar om via telefoon (02 

315 44 00), chat of mail een luisterend oor te bieden. Meer info vind je op 

https://www.uilenspiegel.net/luistergenoten  

• Met oog op de exitstrategie in de nabije toekomst, moeten we al kijken naar de mogelijkheden 

tot face to face contacten, mits de nodige veiligheidsvoorschriften. Voor sommige mensen is 

dit echt belangrijk, want niet iedereen heeft technische middelen.  

• Bij Free Clinic stromen ondertussen redelijk wat nieuwe aanvragen binnen. 

• Bij de CGG is er momenteel een terugval van aanmeldingen. 

• CAW Antwerpen zal de cijfers bezorgen om meer zicht te krijgen op ‘de voordeur’ tijdens de 

weken van de coronacrisis (zie bijlage bij verslag). 

F2  

Beide voorzitters Nicole en Jan hebben zich verontschuldigd. De mobiele teams werden per mail 

bevraagd, de resultaten hiervan vind je als aparte bijlage bij dit verslag.  

 

F3  

In februari kwam F3 voor de laatste keer bij mekaar. De registratie moet binnen tegen 1 mei, er zijn 

momenteel nog niet veel resultaten ingestuurd. In kader van Art 107 is er budget van de FOD voor 

opleidingen, en vormingen.  

De SRH coachopleiding zou starten op 15 mei (zal de eerste keer online zijn en nadien verder te 

bekijken afhankelijk van de coronamaatregelen) en nadien een tweede reeks op 9 oktober. Volgens 

Mathias De Keyser heeft niet iedereen die geïnteresseerd was zich uiteindelijk ook ingeschreven, we 

weten niet wat daar misgelopen is.  

Gezien er nog budget beschikbaar is, mogen we mogen heel erg out of the box denken bij het opstellen 

van aanvragen. Misschien digitale of online vormingen? Dat kan wel nuttig zijn voor cliënten. De 

digitale kloof dichten met sommige cliënten is een uitdaging, en dat moeten we zeker bekijken. Er is 

ook een herhaling mogelijk van opleiding arbeidszorg. Resultaten van de enquête rond basis- en 

coachopleiding zijn binnen maar moeten nog gepresenteerd worden op F3.  

De themagroep arbeid is niet meer niet samengekomen. Er zitten nog wat uitdagingen rond het project 

outreach (ten gevolge van corona + ivm de samenwerkingen die vereist zijn om het project op poten 

te zetten). Themagroep VT&O is ook niet meer samengekomen.  

F4 

Het verslag van de laatste bijeenkomst is beschikbaar en werd reeds verzonden aan de leden van 

functie 4.  

F5:  

De laatste bijeenkomst was op 10 maart, dus er kon nog afgestemd worden redelijk kort voor de crisis 

begon. Versnelde toewijzing SaRA-SHM herneemt. Het centraal intaketeam SaRA denkt creatief na om 

plaatsen in te vullen. Voor PVT staat alles in kader van covid 19, de richtlijnen van de overheid en de 

opvolging worden opgevolgd via zorgnet Icuro waar veel expertise gedeeld wordt.  

https://nl.similes.be/nieuws/tips-voor-in-je-kot
https://www.uilenspiegel.net/luistergenoten
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Marleen Geentjes gaat op pensioen. Er werd enige tijd geleden een oproep verspreid voor een extra 

co-voorzitter. Bart Dams (PVT De Landhuizen) stelde zich kandidaat. Hij wordt aanvaard door het 

comité en zal het co-voorzitterschap mee opnemen.  

Bij de PVT’s en residentiële conventies (o.a. ADIC, Tsedek) zal iedereen getest worden op Covid 19. Ter 

info: de testing gebeurt met keelswaps, per 30 tests krijg je één short en één mondmasker. Keelspatels 

moet je als voorziening zelf voorzien, die worden niet meegeleverd. Neem contact op met je ELZ indien 

je beschermingsmateriaal te kort hebt.  

Er is vraag naar een overzicht van de richtlijnen binnen het opnamebeleid van de verschillende 

residentiële instanties. Op https://www.netwerksara.be/aangepaste-dienstverlening/  staat een link 

naar de  pagina op de website van elke voorziening  naar aangepaste dienstverlening, dit is de snelste 

weg om aan info te komen.  

2.2 Begroting SaRA (door Joris Heirbaut) 

Het overzicht werd bezorgd aan de leden van het comité. Verslag van de werkgroep middelen: 

resultaat 2019 en verwachting 2020.  

Er is een overschot voor 2019 dankzij o.a. de solidariteitsbijdrage van de partners. In 2020 wordt er 

een tekort geraamd van 3700€. We hopen op een structurele financiering om een adequate 

omkadering van SaRA te voorzien (o.a. communicatie medewerker en werkingsmiddelen). We zullen 

dit actief opnemen met de FOD Volksgezondheid. 

De vrijwilligersvergoeding voor ervaringsdeskundigen en familiedeskundigen werd goedgekeurd vanaf 

januari 2020. Voor 2019 kan dit niet met terugwerkende kracht. Hierover wordt volgend comité een 

nota gepresenteerd. 

De begroting wordt goedgekeurd.  

2.3 Activiteitenverslag SaRA (door netwerkcoördinatoren SaRA) 

Het activiteitenverslag werd ingediend op 31 maart, zoals gevraagd door de FOD Volksgezondheid.   

Er werden een aantal zaken gemist (bv. Similes nakijken bij deelname aan de overlegstructuren en 

vermelding ELP omwille van eigen activiteitenverslag). We zorgen voor een update en bezorgen deze 

versie nog aan de FOD Volksgezondheid. 

Activiteitenverslag 2020 wordt afgestemd op de nieuwe structuur.  

3. Ter bespreking 

3.1 Uitbreiding, terugbetaling eerstelijnspsychologische zorgen -18 en 64+ (door 

netwerkcoördinatoren) 

Naar aanleiding van het coronabeleid is er een uitbreiding op til rond ELP: enerzijds de mogelijkheid 

tot terugbetaalde consultaties via videobellen met een elektronisch voorschrift en anderzijds 

uitbreiding van de doelgroep (-18 en +65). Dit impliceert ook een budgettaire toevoeging voor het 

aantal contingenten/facturatie en het netwerkbudget voor o.a. de coördinator ELP. Het gaat wel om 

een tijdelijke maatregel (tot december 2020). 

Uitbreiding naar kinderen en jongeren zou aanhaken bij PANGG 0-18 op provinciaal niveau. Het is een 

uitdaging om dit vorm te geven. Er is voorlopig nog geen officiële communicatie. Het idee is dat 

Multiversum ook de facturatie voor kinderen en jongeren op zich zou nemen. PANGG 0-18 zou 

verbinding maken met Crosslink. De GGZ netwerken zijn volop bezig om het model inhoudelijk neer te 

zetten, ook voor transitieleeftijd, niet langer met harde grenzen werken. Bij PANGG 0-18 werd recent 

een werkgroep opgestart om dit project verder te behartigen.  

https://www.netwerksara.be/aangepaste-dienstverlening/
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Het RIZIV heeft de nodige info nog niet gedeeld, we zijn wachtende op formele communicatie. De 

psychologenkringen zijn niet onverdeeld enthousiast. Ze voelen zich onder druk gezet door de 

coronacontext. De uitwerking vraagt dus  om zorgzame communicatie.  

Om alle info snel en vlot te laten doorstromen, vragen we de leden van het comité die ook in PANGG 
0-18 zitten om hier duidelijk en frequent over te communiceren.  

Gezien familieleden van psychisch kwetsbaren ook kunnen gebruikmaken van ELP, is het belangrijk 
deze info mee te geven aan al onze partners. 
Volgens het nieuwe strategisch plan van SaRA zou ELP ‘vervellen’ tot een stuurgroep. Het is nodig om 
dit on hold te zetten gezien de nieuwe ontwikkelingen.  

 

3.2 F2, F3 en F5 voorzitterschap (door functievoorzitters en netwerkcoördinatoren) 

• De vervanger voor het co-voorzitterschap F5 is voorzien, Bart Dams van PVT Landhuizen. 

• Nicole van Houtven gaat stoppen bij F2. Bij deze een warme oproep aan de partners om te 

kijken naar vervanging! 

• Er zijn 2 nieuwe voorzitters nodig omwille van de pensionering van Jo en Dirk. De oproep voor 

F3 werd reeds gelanceerd, er kwamen voorlopig geen concrete kandidaten uit. (Bij 

Multiversum loopt momenteel een vacature voor een zorgmanager: op termijn is het ook een 

piste om deze mee de schouders te laten zetten onder F3.) 

We moeten ook de structuren bekijken. Idealiter hebben de voorzitters van F3 ook linken met 

de themagroepen arbeid en vrije tijd en ontmoeting.  

 

4. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA 

4.1  Specifieke vragen over coronabeleid algemeen of van partners? (door netwerkcoördinatoren) 

• De aanvraag van AZ Klina voor de uitbouw van een dagcentrum is goedgekeurd. Uiterlijk 

binnen 12 maanden zal dit openen. Er zitten strakke deadlines in de projectplanning, het 

inhoudelijk vormgeven van de werking zal gebeuren vanuit een samenwerking met actoren in 

het SaRA netwerk. De activiteiten en werkpakketten zullen begin mei opstarten.  

• Uilenspiegel kreeg middelen van de overheid om de participatie te bevorderen voor PAAZ 

diensten en psychiatrie. Dit is mogelijks een interessante piste voor een nieuwe werking.  

 

4.2 Toekenning intensifiëring functie 4 – ZNA 

Bij ZNA moesten ze normaal gezien nu ongeveer beginnen met de implementatie, maar door corona 

is dit bemoeilijkt. Er ligt momenteel hoge druk op de psychose-afdeling, doordat veel patiënten  

decompenseren. Eerst moet de bedbezetting  een stukje normaliseren en iedereen weer op volle 

kracht kunnen draaien, vooraleer er kan gestart worden. Het plan was mei, maar in realiteit zal het dit 

waarschijnlijk eerder het najaar zijn.  

Zodra er een duidelijk kader is, zou het handig zijn om op het comité toe te lichten wat we precies 

onder de geïntensifieerde werking verstaan. Welke stakeholders er betrokken zijn en wat we mogen 

verwachten. 

Vanuit FOD-Volksgezondheid wordt een vorming georganiseerd die gericht is op doelgroepen waarbij 

“contact en contactverlies” een thema is. Idee is om preventief te kunnen werken voor en tijdens 

crisissituaties zodat een humane behandeling mogelijk blijft en vrijheidsbeperkende maatregelen 

vermeden kunnen worden. Kan deze vorming interessant zijn voor de implementatie van de HIC-

modellen? Een mogelijkheid is ook dat we eigen lesgevers zoeken om met dit thema aan de slag te 
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gaan. We moeten dan wel een offerte binnenbrengen met een budgetraming die gelijkaardig is aan 

dat van FOD-Volksgezondheid. 

5. Thema’s agenda maart overlopen en nieuwe planning voor maken 

• Nota gericht aan Vlaanderen i.v.m. de besparingen en communicatie, moet zo snel mogelijk 

ingediend worden.  

• Mobiel team transitieleeftijd: conceptnota verspreiden naar het netwerkcomité met de vraag 

naar fundamentele feedback binnen de twee weken. Nadien indienen bij de overheid ter 

toetsing. De doelgroep en regio zijn reeds scherp gemaakt. SaRA gaat akkoord met de 

beginselen.  Zodra de nota nagelezen werd door het comité, is er opening om een gesprek aan 

te gaan met de overheid.  

• Regionaal zorgplatform: nog te bekijken qua planning.  

• Strategisch plan nog eens goed overschouwen en zien waar we mee starten. Welke 

doelstellingen willen we echt in actie krijgen? Om ervoor te zorgen dat het niet blijft liggen, 

het plan heel actief vastnemen en zaken in beweging brengen.   

• Forensische hulpverlening: moeilijk om de juiste actoren samen te brengen, 

netwerkcoördinator internering voorlopig nog niet ter beschikking. Daarom wordt dit thema 

nog opgeschoven. 

• Netwerkcultuur: misschien beter naar het najaar verplaatsen om meer interactie mogelijk te 

maken. 

 

6. Varia 

• Thomas More start in september een 2-jarige opleiding ervaringsdeskundigheid, er zijn 400 

geïnteresseerden, er kunnen er slechts 25 starten.  

 

 

 

 

 


