TRIALOOG SARA’

7/09/2020

Aanwezig: Leen De Merlier, Kristel Van de Velde, Lavinia Vervecken, Joke Verheyen, Els Draeck, Ewout Van Hove, Kate
Van der Meulen, Habiba Abdellaoui, Tom Vansteenkiste
Verontschuldigd: Do Berquin, Mick Hutsebaut, Ludo Geerts, Helga Peeters, Rita Struyf
Uit de bijeenkomst:

•
•

We moeten Erika van Ups en downs en Leen Michiels (Bethanië) uitnodigen voor Trialoog SaRA.
Er start een nieuw Maatschappelijk Artistiek Projectatelier (MAP) in de academie Borgerhout (zie meer info in
de bijlage).

•

Ervaringsdeskundige zijn in tijden van corona – wat liep goed, wat niet, wat leren we hieruit?
o Het was niet evident. Het is belangrijk dat ervaringsdeskundigen ook ten tijde van een crisis actief
kunnen blijven, zowel betaalde krachten als vrijwilligers.
o Er wordt meer ingezet op wandelingen en buitenactiviteiten.
o Familie: de online groepen zaten vol.
o Overheidscommunicatie kwam soms te snel. Bv. Er werd bezoek toegelaten, maar de ziekenhuizen
werd geen tijd gegund om dit veilig uit te werken.
o In bijlage bij het verslag ook een evaluatie van Uilenspiegel en SaRA (1ste golf).
o Artikel over online aanbod van de Herstelacademie:
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/herstelacademie-lanceert-online-aanbod
→ We werken een beknopt voorstel uit met actiepunten/suggesties vanuit het perspectief van cliënten en
naasten.

•

Belangrijke nieuwtjes i.v.m. ervaringsdeskundigheid bij organisaties binnen SaRA?
o IBW Multiversum/Herstelacademie/ wil inzetten op het creëren van een ‘thuis’ voor
ervaringsdeskundigen. Deze plek kan veel activiteiten omvatten, maar wil vooral een warme plek zijn
voor ervaringsdeskundigen, liefst los van overleg- en organisatiestructuren. Mensen kunnen zich op
deze manier op eigen tempo verder ontwikkelen.
Kristel Van de Velde neemt hier momenteel een trekkersrol in op. Er wordt verbinding gezocht met de
andere initiatieven in de regio om het concept mee uit te denken en verder vorm te geven. Zo gaan we
eventuele versnippering ook tegen.
Het Overhoop huis in Tienen is een mooi vb. En ook in andere regio’s zien we gelijkaardige bewegingen.
o Multiversum overweegt om een familie ervaringsdeskundige in te zetten in het mobiel psychiatrisch
crisis team. Dit is niet evident en is pionierswerk. Er zijn wel reeds FED actief in 2B teams. Andere goede
praktijken mogen gemaild worden aan Kate Van der Meulen (bv. inspiratie in Nederland of
St.Hiëronymus,…).
Ideeën over financiering voor FED zijn ook welkom (bv. via Koning Boudewijnstichting).

•

Actiepunt: plan maken voor aanwezigheid ervaringsdeskundigen op overlegstructuren SaRA
o Forfaitaire onkostenvergoedingen zijn in voegen voor 2020.
o Waar dienen ED aan te sluiten?
o Idealiter is er een brede basis van mensen die kunnen participeren. We moeten er wel op letten dat
mensen ver genoeg staan in hun proces om deze rol op te nemen, het is zeker niet evident.
o Habiba heeft interesse om te kijken of ze in de toekomst op het netwerkcomité kan aansluiten.

•

➔ Idealiter is er in elke overlegstructuur van SaRA vertegenwoordiging van FED en ED. Dit is het streefdoel.
Ewout maakt een eerste aanzet op van lijst structuren en deelnames. Daarna gaan we actief rekruteren
en eventueel prioriteren. We gaan werken met concrete doelen (bv. + 20% vertegenwoordiging in
overlegstructuren tegen eind 2021).
Varia
o

o

o

o

o

Stand van zaken OP WEGG
Dit loopt momenteel goed op provinciaal niveau. Er is een voorbereidende kerngroep actief en
er vinden bijeenkomsten plaats. OP WEGG SaRA is nog in opstart.
Wie zit er in OP WEGG? OP WEGG stimuleert ontmoeting tussen en participatie van
ervaringsdeskundigen in vormingen, beleid en beeldvorming.
Stand van zaken project Vlaams patiëntenplatform
Er wordt verwacht dat er ook voor volgend jaar budget zal zijn om de huidige projecten te
continueren. Indien er voldoende ervaringsdeskundigen zijn die vertegenwoordiging opnemen
in de netwerken 107, wordt er wellicht nog een provinciale bijeenkomst georganiseerd.
Stand van zaken project ervaringsdeskundigen armoede
Ann haar contract wordt niet verlengd. Dit gebeurde in wederzijds overleg. Het was niet
eenvoudig om de rol als ervaringsdeskundige armoede op te nemen. Er moet een klik zijn
tussen de persoon en juiste setting. Het project rond ervaringsdeskundigen armoede wordt
verlengd tot 2022, dus SaRA krijgt in de toekomst een nieuwe ED armoede toegewezen.
Stand van zaken werkgroep ervaringsdeskundigheid FOD
Er is momenteel nog geen definitieve nota. Het is geen eenvoudig proces dat wordt gelopen.
Tegen december 2020 moet de tekst klaar zijn om voor te leggen.
Staten Generaal GGZ
Kristel neemt deel aan de Staten Generaal van de GGZ, een verzameling van mensen die willen
inzetten op een betere GGZ en deze ideeën willen overbrengen bij de politiek. Er zijn vier
werkgroepen actief (wachttijden, investeringen, armoede en transitiezorg). Kristel doet in
functie hiervan soms oproepen tot deelname aan onderzoek, enquêtes of overleg. Het is
belangrijk dat ervaringsdeskundigen hun inbreng doen. Meer info over dit thema te bekomen
via Kristel.

Actiepunten en planning

Op te volgen actiepunten:
•
•

Beknopt voorstel met aandachts-/ actiepunten gericht op de coronacontext
Opstart OP WEGG SaRA

•
•
•

Opvolging project Vlaams patiëntenplatform;
Samenwerken met ‘ervaringsdeskundige armoede’ (on hold);
Voorzitterschap Trialoog;

•

Uitwerking actiepunt 3: Overzicht ED en FED actief in overlegstructuren SaRA

Data themagroep ‘trialoog’ in 2020:
Maandag 16 november 10u-12u – nog te bepalen

