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VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA  

DONDERDAG 10 september 2020  

 

 

 

Aanwezigen: 

Marleen Van Staey (Similes), Tine Maes (PAAZ GZA St.Vincentius), Ewout Van Hove 

(netwerkcoördinator), Helga Peeters (netwerkcoördinator),  Sarah De Graef (communicatie, netwerk 

SaRA), Thijs Van Lier (Beschut wonen Antwerpen, F3 voorzitter), Joris Housen (ZG Multiversum – 

covoorzitter SaRA),  Els Vanheusden (ZG Multiversum), Hugo Pietermans (PZ PAAZ Stuivenberg, F4 

voorzitter),  Maarten Desimpel (PZ Bethanië, co-voorzitter SaRA-Kempen), Menno Fransen (Tsedek),  

Mieke Beirinckx (ADIC),   Hellen Renders (CAW Antwerpen), Frieke Van Zundert (CGG Andante), Bart 

Dams (PVT De Landhuizen, co-voorzitter F5), Stef Joos (Mobiel psychiatrisch team Kompaan, F2 

voorzitter), Habiba toevoegen!, Els Draeck toevoegen, Marleen Van Staey toevoegen 

Verontschuldigd: 

Eva Pockelé (Stad Antwerpen -voorzitter F1), Joris Michielsen (PAAZ AZ Klina), Jan Bogaerts (PZ 

Bethanië), Mario De Prijcker (CGG Vagga), Linda Huybrechts (De Voorzorg), Monique Van den Bulck 

(AZ Klina), Andy De Witte (GZA), Wim De Puysseleyr (De Link – covoorzitter functie 5), Anne Grimon 

(CGG Andante – covoorzitter functie 1),  Vicky Matthysen (ZNA), Stef Spiessens (SEL Amberes – 

covoorzitter SaRA) 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 11/06/2020  

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA  

 

• CAW Antwerpen – wijziging directiecomité 

Eva Mangelschots werkt niet meer voor CAW Antwerpen als algmeen directeur. Haar functie wordt 

op dit moment behartigd door  An-Rose Vandewinckele (inhoudelijk directeur) en Dieter Rypens 

(zakelijk directeur). In principe zal An-Rose participeren aan het netwerkcomité van SaRA. 

• Ontbinding vzw SEL Amberes  

SEL Amberes bestaat nog tot 31 oktober. Voor netwerk SaRA was dit een belangrijke brug met de 

eerstelijn. Hoe kunnen we dit als netwerk ondervangen? Het regionaal zorgplatform zou een optie 
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kunnen zijn, doch dit is nog niet opgericht. Een samenwerking formaliseren met de zeven 

eerstelijnszones zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Moeilijkheid is hier dat deze nog volop in 

ontwikkeling zijn en op dit moment coronabeleid als primaire focus hebben. Mogelijke pistes worden 

onderzocht en besproken op het netwerkcomité van oktober. 

 

• Overlegorgaan volwassenen FOD-Volksgezondheid 

In het Overlegorgaan volwassenen neemt Joris Housen de rol op van plaatsvervanger. Jan Bogaerts 

neemt de rol over van  Marleen Geentjes die al plaatsvervanger was. Dit betekent dat Joris en Jan 

ook de verslaggeving van het overlegorgaan zullen ontvangen. 

 

• Uitbreiding werking Tandem (Toeleiding na detentie) 

De werking Tandem (toeleiding na detentie) krijgt extra middelen (3,5 VTE) toegewezen met de 

bedoeling deze te spreiden over heel Vlaandere. De verdere uitrol moet nog verder vorm krijgen. 

 

3. Ter info 

3.1 Dekking Merksem/Luchtbal door mobiel psychiatrisch crisisteam (door vertegenwoordigers ZNA 

PZ Stuivenberg) 

Sinds dinsdag is het MPCT gestart met het verkennen van Merksem-Luchtbal als nieuwe regio. Vanaf 

november kunnen er aanmeldingen gebeuren van buiten het ziekenhuis. Een gemeenschappelijke 

communicatie vanuit SaRA wordt opgezet. 

Mobiel psychiatrisch team ‘t Stad wil ook uitbreiding doen naar Merksem-Luchtbal maar zit in een 

trager tempo. Dit heeft te maken met de capaciteit en de planning voor een reconversieaanvraag.  

 

3.2 Terugkoppeling overleg SaRA-SHM (1/9) (door netwerkcoördinatoren) 

Dit evaluatiemoment werd afgesproken op basis van het netwerkcomité in juni. Er was een mooie 

vertegenwoordiging aanwezig, enkel ABC ontbrak. Huren buiten het sociaal stelsel: wat zijn de regio’s 

en aantallen? Woonhaven kan extra capaciteit aanbieden na het indienen van een inhoudelijk project. 

We kunnen vanuit het comité een plan bedenken om extra ruimte te vragen. Vanuit Mind The Gap is 

dit al gebeurd. Woonhaven wil graag een concrete vraag met een concreet aantal erbij. We vragen aan 

functie 5 om een plan van aanpak op te maken ter goedkeuring van netwerkcomité SaRA.  

 

3.3 Brief omtrent zorgcoördinatie en casemanagement (door netwerkcoördinatoren)  

Ten gevolge van wijzigingen in het kader voor multidisciplinaire overleg, kan men nu nog maar 1 MDO 

per kalenderjaar organiseren en worden zelfstandige zorgverstrekkers minder betaald. Om dit aan te 
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kaarten wordt een schrijven gericht vanuit de netwerken tot minister Beke, de nota werd 

rondgestuurd. Op de vraag of de partners dit mee willen onderschrijven vanuit het netwerk, gaat 

iedereen akkoord.  

 

4. Ter bespreking op basis van strategisch plan SaRA 

4.1. Feedbackbrief SaRA vanuit IMC (door voorzitters SaRA) 

Deze brief werd meegestuurd met  de uitnodiging. Enkele aandachtspunten werden uitgelicht:  

• De uitrol van mobiele crisisteams die 7 dagen op 7 actief zijn en de dekking van het ganse 

werkingsgebied van SaRA; 

• Realiseren van het zorgpad voor suïcidale personen. 

• Het uitrollen van de crisiskaart naar ambulante en mobiele zorgvormen (CAW wil dit ook mee 

verspreiden, eerstelijnspartners zitten mee in de planning voor 2021); 

• Inbedding van zorg aan geïnterneerden in het netwerk: dit thema staat op de agenda voor het 

volgende netwerkcomité; 

• Zorgcontinuïteit  (CGG De Pont splitst zijn werk op tussen aanmeldingen en behandelingen om 

in verschillende regio’s doelgroepoverschrijdend te kunnen werken, dit is een interne 

reorganisatie waarbij misschien ook overgestapt wordt naar een ander aanmeldingssysteem).  

  

4.2. Opvolging strategisch plan: update stand van zaken (door netwerkcoördinatoren)  

• Ervaringsdeskundigheid: Het beleidskader 2020 is geïmplementeerd, vergoedingen voor 

vrijwilligers zijn voorzien, bij alle structuren moeten ervaringsdeskunigen aanwezig zijn. Er 

wordt door Trialoog toegewerkt naar een toename in vertegenwoordiging. 

• Kruispunten: Rond de kruispunten is het proces lopende, de doelstelling is om tegen januari 

2021 regiodekkend te zijn..  

• Zorgpad voor suïcidale personen: De kerngroep rond het zorgpad is goed voorbereid. Het is 

een redelijk complex proces waar we de frequentie van samenkomsten willen verhogen. Dat 

is nodig om het allemaal concreter te maken en een test te kunnen uitvoeren..  

• Langdurige zorg: Daar dit een breed en complex thema is, is er nood aan afbakening en 

concretisering van de doelstellingen alvorens een themagroep op te starten. De 

netwerkcoördinatoren doen een oproep voor een ad-hoc voorbereidende werkgroep om tot 

voorstel van doelstellingen te komen..  
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• Mobiel team transitie: De themagroep werd opgestart en het proces is lopende, met wel enige 

vertraging door corona. De conceptnota werd bezorgd aan de Vlaamse en Federale 

overheden. Verder zet ZNA in op de aanvraag van een reconversiedossier.  

• Complexe casuïstiek: Er zijn verkennende gesprekken lopende. Er wordt ook samengekomen 

in functie van het realiseren van de strategische doelstellingen rond wonen. Dialoog is lopende 

met de gemeenten in voor- en noorderkempen en Noord Antwerpen. Verder wordt er ook 

gesproken met de sociale woonpartners i.v.m. complexe woonprofielen en structurele 

belemmeringen.  

4.3. Aanpak voor complexe casuïstiek met verhoogd veiligheidsrisico (door stad 

Antwerpen/justitie/politie) 

De powerpoint presentatie rond de TOP-aanpak wordt meegestuurd met dit verslag.  

• Informatiedeling is één van de grootste problemen. Doelgroep: personen met een multi-

problematiek die een risico vormen voor de veiligheid van anderen.  

• De werkvorm is gelijkaardig aan die van het KADANS-project voor daklozen. Het profiel van de 

doelgroep is wel verschillend. De meesten hebben een woning. Vaak ontbreekt echter een 

hulpvraag.  Het is zeker nuttig om ook ervaringsdeskundigen en mantelzorgers te betrekken in 

dit project om ook aanklampend te kunnen werken.  

• We hebben geen zicht op de grootte van deze doelgroep..  

• Idee is te werken met risicotaxatie-instrumenten die samen worden uitgewerkt. Hetis ook 

belangrijk om preventief te gaan werken en escalaties en incidenten te voorkomen.  

•  Mantelzorgers nemen vaak contact met de sociale dienst van de politie om erger te 

voorkomen. Bemoeizorg kan helpend zijn om de veiligheid te waarborgen en op maat van de 

situatie te kunnen werken.  

• De wijkwerking van de politie gaat bij mensen aan huis en zet sterk in op contact met cliënten.  

Soms gaan de agenten in burger, soms in uniform, afhankelijk van de situatie en de perceptie 

van de cliënt.  

• De vooropgestelde planning was om in het najaar 2020 met werkgroepen te starten, maar 

inmiddels lijkt het realistischer om in het voorjaar van 2021 te starten zodat ook forensische 

partners, gevangenissen en welzijnsorganisaties mee in het traject kunnen stappen.  

• Beroepsgeheim is een belangrijk thema waarbij met de nodige zorgvuldigheid een kader moet 

worden uitgewerkt. De verschillende stakeholders zullen hierbij betrokken worden. Daarbij zal 

de expertise die werd opgebouwd binnen KADANS-wonen, worden meegenomen.  

•  
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4.4. Coronabeleid (actuele stand van zaken, evaluatie op netwerkniveau)  

Er werd een document opgesteld en verspreid met een evaluatie van de eerste golf.  Tijdens de tweede 

golf zijn er reeds beleidsmatig aanpassingen gebeurd, die nog niet mee opgenomen zijn in dit eerste 

evaluatiedocument. De vraag wordt gesteld welke noden partners op dit moment ervaren die best op 

netwerkniveau behartigd moeten worden? 

De nood aan informatie-uitwisseling wordt aangegeven. Daarbij is het aangewezen dat dit zeer gericht 

gebeurt. Verder wordt het belang van samenwerking met de COVID-teams van de eerstelijnszones 

onderstreept.  

Via een overleg met de functievoorzitters brengen de netwerkcoördinatoren gericht de noden tot 

afstemming in kaart.   

 

Vanuit de PAAZ-diensten is er de vaststelling dat er minder opnamevragen zijn. Vermoed wordt dat 

mensen angstig zijn voor opnames in Algemene Ziekenhuizen. 

 

5. Varia 

5.1. Governance netwerk en voorzitterschap, aandachtspunten vanuit de partners?  

De netwerkovereenkomst werd opgesteld voor 2019-2020.  Verder stopt de werking van VZW SEL 

Amberes wegens inkanteling in de eerstelijnszones. Gezien de samenwerking met de eerste lijn 

cruciaal is, worden pistes voor aanpassing in de governance onderzocht en nog verder besproken. 

Volgend comité doen we een toekomstgericht voorstel i.v.m. de governance van het netwerk. 

 

  


