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1. Algemene stand van zaken themagroep
Er is een visietekst opgemaakt en er werden projectvoorstellen verder uitgewerkt. Een voorbeeld
hiervan is de toekomstige opstart van de Kruispunten in de stad. De coronacrisis heeft ons traject
echter vertraagd en ervoor gezorgd dat we enkele bijeenkomsten hebben moeten annuleren. Het was
de intentie om de themagroep te bevragen en dit dan te kunnen terugkoppelen in grote groep maar
dit leek moeilijk haalbaar in een online editie. Daarnaast werd er een tekst gefinaliseerd vanuit de
Staten generaal GGZ waar veel van van onze themagroep werd gebruikt.
We staan vandaag even stil bij de stand van zaken in de verschillende werkingen / organisaties en
mogelijke noodzaken tot uitwisseling of overleg.

→ Multiversum, Joris
Multiversum zal vanaf heden werken in code rood, fase 4. De verschillende zorgvormen gaan verder
maar er wordt wel gewerkt in kleinere en vaste groepen. Men bekijkt dan ook de mogelijkheden om
patiënten ook van thuis uit op te volgen.
→ WGC Spoor, Veerle
Ze zien nu opnieuw een toename van de vragen. Aan het onthaal worden patiënten gefilterd op
symptomen. Vraag om te blijven overleggen rond casuïstiek en kijken uit naar samenwerking met het
op te starten Kruispunt.
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→ Samenlevingsopbouw, Mattia
Blijven aanbod aanbieden in de 4 wijken: outreach, ontmoeting, sensibilisering. Merken op dat er veel
angst is bij mensen versus mensen die het niet meer geloven. Vanaf januari zal ook de werking het
Pleintje terug aansluiten bij Samenlevingsopbouw.

→ Recht-op, Chris
Er wordt veel extra ingezet of aangeboden maar voor mensen in armoede is het niet altijd makkelijk
om hierbij aan te sluiten of beroep op te doen. Linken met Kruispunten zijn belangrijk. Er is ook ingezet
op psycho-educatie.

→ VAGGA, Dirk
Zitten nu in fase 2, combinatie van fysieke contacten en beeldbellen. Raken hierdoor cliënten soms
kwijt. Voor het groepsaanbod zal men kijken naar grotere ruimtes of kleinere groepen. Men is bezig
met een interne oefening om het zorgaanbod te heroriënteren zodat wachtlijsten beperkt worden,
eind december moet daar een beter beeld op zijn.

→ Herstelacademie, aanvulling Helga
De groepen blijven doorgaan zowel online als fysiek. Men gaat ook verder inzetten op wandelgroepen.
Programma ook te vinden via nieuwsbrief.

→ ELPF, Hanne
Er is een groei in psychologen die aanbod willen doen en van vragen van cliënten. Beschikbaarheid
van psychologen is momenteel in Antwerpen beperkter dan in de ELZ’s daarbuiten. Er zal nu in ELZ
Antwerpen Oost extra ingezet worden op bekendmaking, nadien volgen andere ELZ’s. De uitbreiding
voor de doelgroepen +65j en -18j zullen al behouden blijven tem 2022. Ook de mogelijkheid om te
werken met videoconsult blijft langer mogelijk.

→ Similes / familie, Ludo
De vergaderingen van Similes gaan niet meer door, de luistertelefoon blijft wel bereikbaar. Men gaat
er van uit dat er momenteel veel moeilijkheden zijn in families en gezinnen en dat mensen in isolatie
raken. Bij De Link is er nu geen aanbod.
> Bram vult aan dat er bij minister Beke ook werd aangedrongen om familie organisaties beter te
ondersteunen.
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→ CAW, Hellen
Aanbod is zeer divers dus ook op verschillende plaatsen verschillende maatregelen. Werkingen zoals
inloop, nachtopvang, reguliere opvang,… blijven open. Andere werkingen blijven beschikbaar voor
cliënten, vaak wel op afspraak.
De opstart van kruispunten Antwerpen oost en Centrum is voorzien in januari 20. Antwerpen Zuid zal
waarschijnlijk pas in april open gaan maar cliënten kunnen wel terecht in de andere Kruispunten met
vragen.

→ Stad Antwerpen, Eva
Er werden aan diverse organisaties relance middelen toegekend, o.a.: kruispunten, Human Link, Tejo,
Psynet, ouderenpsycholoog Andante en VAGGA.
Vanaf 21/9 zijn de sociale centra terug allemaal open, momenteel nog onduidelijk hoe dit nu zal gaan
in verscherpte maatregelen.

2. Een blik op de toekomst / welke noden en vragen liggen er?
● Het moet onze ambitie blijven om ervoor te zorgen dat mensen met een GGZ vraag terecht kunnen
bij ons. Hiervoor blijft het belangrijk om te kunnen blijven afstemmen tussen verschillende
organisaties.
→ Daarvoor is een overzicht van waarvoor je bij wie terecht kan, de verschillend overleggen
en structuren binnen SaRa (zie ook website hiervoor) en een Vlaamse sociale kaart helpend.
We verwachten in april 21 een lancering hiervan en moeten hierbij kunnen aansluiten. Dit is
een opdracht van de eerstelijnszones.
→ Ook een overleg rond complexe casuïstiek en opvolging lijkt aangewezen. Ewout bevraagt
verder en we komen hier volgend overleg op terug.

● Het ondersteunen van vrijwilligers en familieverenigingen met hoog op de agenda staan en wordt
gedeeltelijk ook opgenomen in de eerstelijnszones.

● Er moeten meer mensen aanwezig kunnen zijn in de wijken om problemen te detecteren en dit ook
specifiek voor de doelgroep ouderen.
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3. Verdere afspraken
We stellen een verdere planning op voor 2021, verdere info volgt dit najaar. Indien er intussen vragen
zijn of specifieke wijzigingen in de eigen organisatie kunnen die doorgegeven worden aan Sarah De
Graef om zo opgenomen te worden in de nieuwsbrief of op de website.

Powerpoint is te vinden als bijlage. De middelen die aanvankelijk waren toegewezen aan de 4 ELZ van
Antwerpen als overgangsmaatregel zorgen voor extra budget om nog iets mee te doen. De ELZ hebben
de ingediende voorstellen goedgekeurd, Vlaanderen moet dit wel nog officieel goedkeuren.
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