
     

TRIALOOG SARA’ 22/02/2021 

 

 

Aanwezig: Ewout van Hove, Marleen Van Staey, Joke Verheyen, Ludo Verdyck, Habiba Abdallaoui, Kristel Van de Velde, 

Leen De Merlier, Tom Vansteenkiste, Lavinia Vervecken, Anna Jamieson (verslag) 

 

Verontschuldigd: Ludo Geerts, Erika Dankaert, Els Draeck, Kate Van der Meulen, Leen Michielsen 

 

Uit de bijeenkomst:  

 

• Multiversum laat zich op trialoog vertegenwoordigen door Leen De Merlier. Daarom zal Kate Van der Meulen 

in de toekomst niet meer aansluiten. 

• Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 

• Aanbevelingen ervaringsdeskundigen COVID-19: 

o Voor de vergadering werden er al enkele aanvullingen gemaakt op het document. 

o Tijdens de vergadering werd er geopperd dat het laatste punt (9) eigenlijk geldt als overkoepelende 

gedachte en dus best bovenaan komt te staan. Dit wordt aangepast. 

o De aanpassingen werden goedgekeurd. 

o Het document wordt verspreid naar netwerkcomité SaRA, via de nieuwsbrief, naar contactpersonen 

van de organisaties, via de functie- en themagroepvoorzitters en naar de HOZ-werkgroep. 

• Herstelacademie Antwerpen: 

o De roadshow gaat in het najaar van start, men is nu bezig met de ontwikkeling van introductiesessies. 

o Introductiesessies starten met getuigenissen, op mensenmaat en laagdrempelig. Via kleine 

oefeningen komen deelnemers zo aan bij het concept van de Herstelacademie.  

o De Herstelacademie probeert nu nog meer ervaringsdeskundigheid te verzamelen, door meer mensen 

aan te spreken. Het is belangrijk dat de werking niet binnen één organisatie blijft hangen en dat de 

poel van professionals en ervaringsdeskundigen wordt vergroot. Ook moet er buiten de stad 

Antwerpen worden gekeken, zodat alle zones in het netwerk zijn vertegenwoordigd.  

• Plan voor aanwezigheid ED op overlegstructuren van SaRA: 

o Onlangs werd een schets gemaakt van de ervaringsdeskundigen binnen de structuren van SaRA, om 

zo de participatiegraad van ervaringsdeskundigen te onderzoeken. 

o Doel: tegen eind 2021 20% meer ervaringsdeskundigen in de overlegstructuren en idealiter in elke 

overlegstructuur minstens één ED en één FED. 

o Voor 2021 zijn er opnieuw forfaitaire vergoedingen beschikbaar voor ervaringsdeskundigen voor de 

meeste overlegstructuren (uitgezonderd trialoog en enkele andere structuren). 

o Er wordt een standaarduitnodiging opgemaakt om uit te sturen naar ervaringsdeskundigen, met 

daarin info over het type engagement, de verwachtingen en de mogelijkheden. Deze uitnodigingen 

worden aangepast op maat van het specifieke overleg en verspreid met nog een extra woordje uitleg 

en aanmoediging. 

• Belangrijke nieuwtjes i.v.m. ervaringsdeskundigheid bij organisaties binnen SaRA: 
o In het najaar verhuist Beschut Wonen naar een locatie waar ook een soort Open Huis opgericht zal 

worden, voor cliënten en hun naasten. 
o Filip Abts heeft zich aangesloten bij de Herstelacademie/Herstelverdieping. 



o Vanuit Similes wordt er een werking op poten gezet rond “familie buddy’s”. 
 

• Stand van zaken “OP WEGG SaRA”: 
o OP WEGG Antwerpen: dit loopt momenteel zeer moeilijk. Er is nood om dit opnieuw op te pakken. 

Kristel, Joke en Ewout bekijken de mogelijkheden. 

o Er is nood aan duidelijkheid over wie waarvoor instaat als het gaat over ervaringsdeskundigheid en 

participatie.  

• Stand van zaken Vlaams Patiëntenplatform: 

o On hold tot Els terug is. 

• Stand van zaken werkgroep ervaringsdeskundigheid FOD: 

o Onduidelijkheid over waar tekst precies zit. 

o Gedeeld op interministeriële conferentie. 

o Mail naar Geert Van Istendaal om uit te zoeken. 

o Al lang achter tekst aan het verschuilen: tijd voor concrete actie! 

• Stand van zaken Staten Generaal: 

o Online-evenement op 20 maart (Kristel stuurt link naar Ewout, die hem verder zal verspreiden) 

 

Actiepunten en planning  

 

Op te volgen actiepunten:  

• Aanbevelingen door ervaringsdeskundigen rond COVID-19 uitsturen 

• Uitnodigingen voor ervaringsdeskundigen opstellen en verspreiden 

 

Data themagroep ‘trialoog’ in 2021:  

• Maandag 31 mei 10u-12u – nog te bepalen 

• Maandag 6 september 10u-12u – nog te bepalen 

• Maandag 18 oktober 10u-12u – nog te bepalen 


