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VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA  

DONDERDAG 14 januari 2021 

 

 

 

Aanwezigen: 

Marleen Van Staey (FED Similes), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator), Helga Peeters 

(netwerkcoördinator), Thijs Van Lier (Beschut wonen Antwerpen, F3 voorzitter), Joris Housen (ZG 

Multiversum – co-voorzitter SaRA),  Maarten Desimpel (PZ Bethanië, co-voorzitter SaRA-Kempen), 

Menno Fransen (Tsedek), Mieke Beirinckx (Adic vzw), Monique Van den Bulck (AZ Klina), An-Rose 

Vandewinckele (CAW Antwerpen),  Eva Pockelé (Stad Antwerpen -voorzitter F1), Geert Dom 

(Multiversum), Mario De Prijcker (CGG Vagga), Hugo Pietermans (ZNA), Els Vanheusden (Multiversum), 

Mario Barremaecker (ZNA), Stef Joos (Mobiel psychiatrisch team Kompaan, F2 voorzitter),  Anne 

Grimon (CGG Andante – covoorzitter functie 1), Tamara Schoefs (netwerkcoördinator FOD 

Volksgezondheid zorg aan geïnterneerden), Wim De Puysseleyr (Beschut Wonen & Veerkrachtwonen), 

Hanne Aerts (ELP),  Linda Huybrechts (De Voorzorg),  Jan Bogaerts (PZ Bethanië), Tine Maes (PAAZ GZA 

St.Vincentius), Katelijne Pierre (Mobiel Psychiatrisch Team ’t Stad) 

Verontschuldigd: 

Tino Ruyters (Free Clinic), Els Draeck (Vlaams Patiëntenplatform en ED), Habiba Abdellaoui (Beschut 

Wonen en ED), Hellen Renders (CAW Antwerpen), Nicole Van Houtven (Multiversum), Vicky Matthysen 

(ZNA), Stef Spiessens (SEL Amberes – covoorzitter SaRA), Bart Dams (PVT De Landhuizen, co-voorzitter 

F5), Frieke Van Zundert (CGG Andante), Patrick De Weert (De Sleutel) 

 

1. Goedkeuring vorig verlag (10 december 2020) 

Een update werd gegeven m.b.t. het proces plaatsen buiten sociaal stelsel: 

• Partners SaRA stellen in vraag of er criteria zijn of bepaald kunnen worden om de projecten op 

af te toetsen. Naast de inhoud van de voorstellen werd bijvoorbeeld ook de vraag gesteld om 

te kijken naar de concrete nood van de regio’s.  

• De F5-voorzitters brengen de partners die een voorstel hebben aangebracht samen in een 

ZOOM-sessie. 

• De projecten die vanuit partners SaRA werden voorgesteld zijn afgetoetst door de 

netwerkcoördinatie met een vertegenwoordiger van Woonhaven en men staat open voor 

verdere dialoog. 

• Er wordt gevraagd om verbinding te maken met “Zorg aan Geïnterneerden”. Dit zal gevraagd 

worden aan Yves Kempeneers die aan het overleg zal deelnemen.  

Het verslag werd verder goedgekeurd. 
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2. Wijzigingen bij partners met invloed op SaRA 

• Fusie VLOGG en Steunpunt GG 

Op vraag van de Vlaamse overheid gaan het VLOGG en Steunpunt GG fuseren tegen eind 2021. Deze 

fusie wordt gemotiveerd vanuit complementariteit van beide organisaties en efficiëntiewinst via 

vereenvoudiging van de overlegstructuren. Er wordt ervaren dat deze ontwikkeling zeker 

opportuniteiten biedt. Daarbij wordt aangegeven dat stakeholders, waaronder de netwerken, worden 

betrokken. 

Dirk Armée, algemeen directeur van PZ Duffel en voorzitter van VLOGG, gaat met pensioen. Dirk Broos 

is de nieuwe algemeen directeur van PZ Duffel. Hij zal toetreden tot de Raad van Bestuur van VLOGG. 

Hugo Pietermans is de vertegenwoordiger van SaRA in de algemene vergadering van VLOGG. 

Griet Vercaeren heeft haar functie bij het VLOGG neergelegd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. 

De functie van regionale coördinator voor antenne provincie Antwerpen wordt tijdelijk overgenomen 

door Ewout Van Hove.  

• Samenwerking met Sociale Woning Maatschappij ABC 

De samenwerking met de Sociale Woning Maatschappij verloopt reeds enige tijd zeer stroef. Het gaat 

hierbij vooral over gebrek aan communicatie en duidelijk mandaat van contactpersonen waardoor we 

als netwerk plaatsen verliezen en de cliënten die wensen door te stromen geen duidelijkheid kunnen 

bieden.  

Partners SaRA zijn van mening dat we in een fase gekomen zijn waarbij we genoodzaakt zijn om een 

formeel signaal te geven vanuit het netwerk aan de kabinetten Wonen en Welzijn van Stad Antwerpen 

om het gebrek aan samenwerking aan te kaarten. Vanuit de stuurgroep ‘versnelde doorstroom SaRA-

SHM’ zal hiertoe een nota uitgewerkt worden. 

Tegen 2023 verwacht de Vlaamse Overheid dat er tot 1 woonactor per gemeente wordt gekomen. Dit 

houdt mogelijks in dat er een meer uniforme samenwerking kan komen met de sociale 

huisvestingpartner i.k.v. versnelde doorstroom. 

3. Ter info 

• Voorzitterschap SaRA 

Stef Spiessens zal vanaf maandag 18 januari terug starten en ook zijn rol als co-voorzitter van SaRA 

opnieuw opnemen. 

• Ervaringsdeskundigheid 

Dit thema wordt verdaagd naar een volgend netwerkcomité, wanneer Els toelichting kan geven. 

• OverKop-Huizen 

Er is een vooraankondiging gebeurd m.b.t. de bijkomende opstart van Over-Kop-Huizen. Meer 

informatie over de vooraankondiging is terug te vinden via deze link.  

In Stad Antwerpen zijn veel potentieel geïnteresseerde partners. Ook in regio Voor- en 

Noorderkempen zal er initiatief genomen worden.  

Het zou fijn zijn moesten deze initiatieven kunnen aansluiten bij de ontwikkelingen van “A Way Home 

Antwerpen – Mind the Gap”. Er wordt aan geïnteresseerde partners gevraagd om 

https://overkop.be/
https://www.opgroeien.be/nieuws-en-pers/nieuws/nieuwe-overkop-huizen-vlaanderen
https://www.awayhome.eu/mind-gap-nl/roadmap-acties
https://www.awayhome.eu/mind-gap-nl/roadmap-acties
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netwerkcoördinatoren (Helga Peeters) te informeren zodat zij mee kunnen faciliteren in het leggen 

van verbinding met Mind the Gap.  

Aandachtspunt hier is dat de regio’s van het agentschap Opgroeien niet volledig samenvallen met de 

regio’s van de GGZ-netwerken. Voor ELZORA betekent dit dat mogelijk aansluiting gezocht dient te 

worden met CAW Boom-Mechelen-Lier. 

• Budget ELZ – versterking GGZ 

Het dossier werd ingediend bij Vlaanderen en is goedgekeurd (inclusief project Herstelacademie, 

zorgpad voor suïcidale personen en crisiskaarten). Als eerste stap werd iemand aangeworven om met 

het project aan de slag te gaan (Arne Wouters). Bedoeling is dat Eva Pockelé, Daan Sanders, Arne 

Wouters, Mario Barremaecker en een afgevaardigde van de eerstelijnszones het project verder in de 

steigers gaan zetten. 

• Stand van zaken nieuwe medewerker SaRA 

Sarah heeft haar functie als medewerker communicatie en organisatie bij SaRA afgerond. We kijken 

terug op een fijne samenwerking waarbij mooie stappen zijn gezet op vlak van communicatie. Intussen 

werd een nieuwe vacature opengesteld met een bijkomend accent op beleidsondersteuning. 

Voorlopig zijn er 7 reacties met interessante profielen. Vanaf 18 januari start de eerste selectie. Daarbij 

richten we ons op een contract van een jaar zodat we de omkadering van het netwerk kunnen 

evalueren in dialoog met de overheden en waarbij we ijveren voor een structurele en degelijke 

financiering van het netwerk. Voor de aanwerving van de nieuwe medewerker zal VLOGG opnieuw het 

werkgeverschap opnemen.  

• Registratie VI en gedwongen opnames 

F2-partners worden per mail geïnformeerd over de registratie van VI en gedwongen opnames. 

• Groot partneroverleg 

Daar we willen inzetten op een fysiek event met participatie van zorgverleners en 

(familie)ervaringsdeskundigen, lijken de huidige COVID-omstandigheden nog niet gunstig om het 

event in juni te organiseren. Bijkomend is het wenselijk dat eerst de aanwerving van de nieuwe 

medewerker voor SaRA gebeurt zodat de nodige organisatorische ondersteuning geborgen is. 

Bijgevolg wordt de huidige timing niet haalbaar geacht en wordt het groot partneroverleg verplaatst 

naar het najaar, vermoedelijk oktober.  

4. Ter bespreking 

• BelRai-Instrument 

Voorzitters en netwerkcoördinatoren kregen een tussentijdse presentatie over het BelRai-instrument 

waarvan een terugkoppeling gebeurde op het netwerkcomité van december 2020. Daarbij werden 

door partners van het netwerk kritische bedenkingen geformuleerd. Deze gaven aanleiding tot het 

schrijven van een nota waarmee we een signaal willen geven aan de Vlaamse overheid. Deze werd per 

mail gedeeld met de partners met vraag naar feedback die tijdens dit comité overlopen werd. 

Een aanpassing zal gebeuren m.b.t. de formulering over de herstelvisie. Het instrument vertrekt vanuit 

een hulpverlenersperspectief in plaats van een cliëntenperspectief. Dit uitgangspunt is niet 

verzoenbaar met een herstelvisie. Op basis van deze feedback zal de zin aangepast worden. 
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Partners geven aan dat er ook dialoog is geweest met onderzoekers die de werking en de klinische 

relevantie onder de loep nemen van het instrument. De conclusie lijkt dat het instrument een zeer 

beperkte waarde heeft naar begeleiding toe en weinig bruikbaar lijkt in de praktijk. Mogelijk zullen er 

ontwikkelingen gebeuren naar een meer getrapt systeem, maar daarover is op dit moment nog geen 

duidelijkheid.  

De vraag wordt gesteld om rond dit thema afstemming te zoeken en de krachten te bundelen met 

Zorgnet ICURO via Yves Wuyts. Daar klinken immers dezelfde bezorgdheden. Daarbij komt ook kritiek 

op de idee om op termijn het instrument te koppelen aan financiering.  

Ook specifiek vanuit de verslavingszorg wordt de effectiviteit van het instrument in vraag gesteld. 

Aangezien mensen bijvoorbeeld eerst een maand clean moeten zijn alvorens men kan screenen, 

worden een heleboel cliënten niet bereikt. 

De nota wordt voor herwerkt door netwerkcoördinatoren en bezorgd en besproken met Zorgnet Icuro.  

• Inspiratietekst “geïntegreerde zorg” en “Kruispuntontwikkeling” 

De inspiratietekst “geïntegreerde zorg” werd bezorgd aan de GGZ-netwerken, VLOGG, Steunpunt GG, 

Zorgnet ICURO, de kabinetten van de Vlaamse en de Federale overheden alsook naar een aantal 

wetenschappers (Chantal Van Audenhove, Philippe Delespaul,…). 

Binnen verschillende netwerken tekenen zich ontwikkelingen af in de richting van geïntegreerde zorg. 

Netwerkcoördinatoren zetten in op het delen van goede praktijken, wat aanleiding gaf tot de 

uitwerking van een inspiratietekst. We merken daarbij op dat er grote verschillen in tempo’s zijn tussen 

de netwerken en we binnen netwerk SaRA reeds grote stappen hebben gezet. De tekst is zeker voor 

kritiek vatbaar en heeft vooral als doelstelling prikkelend, inspirerend en uitdagend te zijn. 

Vanuit de overheden blijkt er interesse te zijn voor de tekst en wordt gevraagd in welke mate hier 

verbindingen mogelijk zijn met de huidige ontwikkelingen m.b.t. de transversale commissie die een 

kader ontwikkelt voor de inzet van psychologische zorg in de eerste lijn. 

Gezien het visiepunt van SaRA om de overheden de beïnvloeden bij het ontwikkelen van goede 

praktijken en de concrete strategische doelstelling om te ijveren voor structurele financiering van de 

Kruispuntwerking, wordt een nota uitgewerkt die wordt bezorgd aan overheden en de voorzitters van 

de transversale overeenkomstencommissie.  

De snelle ontwikkelingen die op dit moment op overheidsniveau gebeuren, maken dat dit snel dient 

te gebeuren. Partners krijgen tijd om reflecties of bedenkingen mee te geven (tot 20 januari 2021). De 

netwerkcoördinatoren en voorzitters passen de nota op basis daarvan aan en houden het netwerk op 

de hoogte. 

• Terugkoppeling stuurgroep “Dak- en thuislozen” 

Een voorstelling werd gegeven aan de hand van een PowerPoint die als bijlage aan het verslag werd 

toegevoegd. Een aantal reflecties werden onder de aandacht gebracht: 

• Voor wat betreft “doorstroom” zal een beter begrippenkader uitgewerkt worden zodat er een 

duidelijk onderscheid zichtbaar is tussen “doorstroom” (bv. inclusie in bepaalde zorgvorm,…) 

en “uitstroom” (bv. drop-out,…). 

• Het vinden van woonst blijft een zeer moeilijk gegeven. 

• Er blijken cliënten te kampen met een mentale beperking waarbij het niet steeds duidelijk is 

in welke mate het gaat om een aangeboren of verworven beperking. Het blijkt niet evident om 

https://www.netwerksara.be/wp-content/uploads/20200323-strategisch-plan-SaRA-def.pdf
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de zorg voor deze mensen te organiseren en verbinding te maken met de VAPH-sector. 

Mogelijk liggen er kansen om dit thema onder de aandacht te via het VLOGG.  

• De afbouw van het vrijwillig budgetbeheer wordt betreurd. Dit wordt als een gemis ervaren.  

• Hulpverleners blijken er redelijk in te lukken om zorgvragen te ontlokken bij cliënten.  

• Er is de vraag naar structureel overleg en nood aan expertise vanuit de GGZ. 

• Er blijkt soms sprake van “zorgverlamming”. Men ervaart dat de zorg in die mate versnipperd 

kan geraken dat er uiteindelijk nog weinig ondernomen wordt.  

• De nood wordt geformuleerd om de doelgroep verder te verduidelijken. Daarbij is er vraag om 

het begrip “zorgmijder” meer helder te omschrijven. 

• Het is niet omdat iemand een woonst heeft, dat iemand reeds een hulpvraag heeft.  

• Hoe kan er samengewerkt worden met SSeGA en Alert? 

• Het project werd verder verlengd. Stad Antwerpen wenst het team uit te breiden, maar er is 

te weinig budget om dit reeds in 2021 te realiseren. Voor 2022 zou er wel mogelijk ruimte zijn 

en is er de idee om van daaruit te participeren aan de convenant “Straatzorg”.  

 

5. Planning agenda voorjaar 

• Februari: ambulante hulpverlening 

• Maart en april: strategisch plan overlopen. Hoever staan we met alle doelstellingen? 

• April/mei: voorbereiding omtrent de evolutie van de HIC-units 

 

6. Variapunten 

Er werden geen bijkomende variapunten geformuleerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 


