
  

  

  

  

MISSIE  

  

SaRA staat voor samenwerking en engagement van alle partners om gepaste zorg te garanderen voor complexe noden 

van (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Deze zorg sluit zo dicht mogelijk aan bij de eigen 

leefomgeving en vertrekt vanuit de krachten van de cliënt en diens context.  

  

VISIE  

  

1. Vanuit een herstelgerichte benadering zijn de cliënt en zijn context actieve partners in het zorg- en beleidsproces.  

  

1.1 SD: We zetten in op ondersteuning voor familie en de naaste leefomgeving van mensen met een psychische 
kwetsbaarheid.  

A1.1.1: We stimuleren de mogelijkheid tot laagdrempelig lotgenotencontact in afstemming met de 
eerstelijnszones.  

A1.1.2: We zorgen voor plaatsen waar familie en naasten terecht kunnen voor raad en daad.   

A1.1.3: We realiseren meer inzet van ervaringsdeskundigen op beleidsniveau van het netwerk.  

  

Structuur:     Trialoog  

Procesmanagement:   Drie covoorzitters  

Schaalgrootte:   SaRA  

Timing:     2j vanaf 2020    

Samenstelling:  Cliëntervaringsdeskundigen GGZ, cliëntervaringsdeskundigen armoede, familie 

ervaringsdeskundigen, hulpverleners en netwerkcoördinatoren  

Output:  A1.1.1: we zorgen dat er in x-aantal eerstelijnszones plaatsen zijn voor lotgenotencontact.  

A1.1.2: we zorgen dat er x-aantal plaatsen laagdrempelig beschikbaar zijn waar familie en 

naasten terecht kunnen voor raad en daad.  

  

  

A1.1.3: er is vertegenwoordiging op het comité en elke strategische themagroep en 

netwerkplatform waar ‘Trialoog’ dit nodig acht.  

Besluit:   Trialoog en netwerkcomité SaRA zijn akkoord.  

  

UPDATE april 2021:  

A.1.1.1: Nog geen actie ondernomen. 

A.1.1.2: Bespreking in SaRA-Kempen. In kaart brengen huidige situatie. Nagaan online mogelijkheden. 

Opportuniteiten rond ‘open huis’ opvolgen. 

A.1.1.3:  Forfaitaire onkostenvergoeding goedgekeurd door netwerkcomité SaRA. Huidige en gewenste 

vertegenwoordiging is opgemaakt in Trialoog. Doelstelling voor 2021, vertegenwoordiging van (F)ED 

verhogen met 20%. Stappen: introductie nieuwe familievertegenwoordigers Similes + opmaken 

uitnodiging cliëntervaringsdeskundigen. Pleidooi voor uitbouw project Vlaams Patiëntenplatform + 

ijveren voor adequate omkadering (via activiteitenverslag) en FOD werkgroep ervaringsdeskundigheid. 

 

 

 



2. Als partners zijn we samen verantwoordelijk om in de regio een toegankelijk zorgaanbod te ontplooien. Partners 

sturen hun eigen werking bij en stemmen af om de nodige continuïteit te realiseren. We zetten in op de 

ontwikkeling van nieuwe zorgvormen en de versterking van de informele zorg.  

  

2.1 SD: We realiseren een toegankelijke GGZ in de regio.  

A2.1.1: Kruispunten worden verder intersectoraal uitgebouwd in de eerstelijnszones met inbreng van onze 

partners;  

A2.1.2: Een performante advies en wegwijzer functie wordt op netwerkniveau geborgd voor partners 1e lijn 
en mantelzorgers.  

  

Structuur:                        TG Gedeelde zorg / stuurgroep kruispunten  

Procesmanagement:   Twee covoorzitters: Hellen Renders & Bram Spinnewijn + kerngroep met nc en F1VZ  

Schaalgrootte:   SaRA  

Timing:     3j vanaf 2020    

Samenstelling:   Zie governancestructuur  

Output:  A2.1.1: we continueren de werking in de bestaande kruispunten. We exploreren of er in elke 

ELZ binnen 3j een kruispunt kan komen met inbreng van middelen door de partners.  

  

  

A2.1.2: de advies en wegwijzer krijgt een duidelijke plek en functie en is gekend door de 

eerstelijn, cliënten en context.  

Besluit:   Netwerkcomité SaRA is akkoord.    

  

UPDATE april 2021:  

A.2.1.1: In elke eerstelijnszone is ondertussen een kruispunt gestart met inbreng van middelen van de 

partners. De verdere operationalisering, uitbouw en positionering wordt opgevolgd door de stuurgroep 

Kruispunten. Hierbij zijn de huidige doelstellingen om de kruispunten te verbinden met elke relevante partner 

en voldoende middelen te voorzien om de laagdrempelige werking te garanderen.  

A.2.1.2: De advies en wegwijsfunctie wordt momenteel opgenomen door Multiversum en MPT Kompaan. Er 

volgt een bijeenkomst in mei/juni 2021 om de huidige ervaringen en werkwijze te bekijken en mogelijkheden 

voor de advies en wegwijzer op netwerkniveau te onderzoeken. 

 

Verkenning nieuwe doelstelling april 2021:  

A2.1.3: We voorzien een laagdrempelig groepsaanbod voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in de 

regio. Dit is lokaal georganiseerd en in nauwe samenwerking met de eerstelijnszones. Partners ontwikkelen 
gezamenlijke activiteiten en verruimen de herstelacademie.  

De themagroep herstelacademie onderneemt in afstemming met de eerstelijnszones een ‘road show’ om de 

werking bekend te maken en nieuwe samenwerking te creëren in het najaar 2021. 

Concretisering gepland in najaar 2021 

 

2.2 SD: We realiseren een transparant en afgestemd aanbod rond crisis- en urgentiepsychiatrie.  

A2.2.1: We realiseren een zorgpad ‘zorg voor suïcidale personen’.  

  

Structuur:     TG Zorgpad voor suïcidale personen  

Procesmanagement:   Voorzitter is nc + kerngroep met SP-medewerkers/VLESP  

Schaalgrootte:   SaRA  

Timing:     3j vanaf 2020    

Samenstelling:   Voortbouwend op WG ‘suïcidepreventie over de lijnen heen’  



Output:  

  

A2.2.1: er is een engagementsverklaring die wordt onderschreven door alle betrokken partners 

met daarin o.a. concrete samenwerkingsafspraken.   

Besluit:     Netwerkcomité SaRA is akkoord.  

  

UPDATE april 2021:  

A.2.2.1: Proces is lopende. Korte stand van zaken is gebracht op het netwerkcomité van mei 2021. Voorstel van 

visiedocument en taakafspraken is opgesteld door de themagroep. Start uitbouw regionale website voor het 

zorgpad. 

 

Verkenning nieuwe doelstelling april 2021:  

A2.2.2: We realiseren mogelijkheden tot ambulante raadpleging bij crisis. 

Concretisering gepland in najaar 2021 

  

2.3 SD: We ontwikkelen visie en een plan van aanpak voor langdurige zorg binnen netwerk SaRA.   

  

Structuur:     Langdurige zorg  

Procesmanagement:   Voorbereidende werkgroep  

Schaalgrootte:   SaRA  

Timing:       

Samenstelling:                   

Output:      

  

UPDATE april 2021:  

SD 2.3 Nog niet opgestart wegens COVID-19 context.  

Concretisering gepland in najaar 2021 

 

2.4 SD: We realiseren zorgcontinuïteit tussen kinderen/jongeren en volwassenenpsychiatrie.  

  

2.4.1: We realiseren outreachende zorg met focus op de transitieleeftijd. Deze zorgvorm sluit aan op 

bestaande initiatieven.  

  

TG:       Transitieleeftijd  

Procesmanagement:   Voorlopig: netwerkcoördinatoren SaRA & PANGG 0-18  

Schaalgrootte:   SaRA  

Timing:     2j vanaf 2020  

Samenstelling:   In ontwikkeling  

Output:  A2.4.1: ontwikkeling van een outreachende werking die inzet op de transitieleeftijd.  

    

Besluit:     Netwerkcomité SaRA is akkoord  

  

UPDATE april 2021: 

2.4.1: Proces is lopende. Mobiel psychiatrisch team transitieleeftijd wordt stapsgewijs uitgebouwd. 

 

2.5 SD: We zorgen voor een dekking van zorgvormen 2A/2B in netwerk SaRA.   

  

A2.5.1: Er wordt een mobiel psychiatrisch crisis team uitgerold in SaRA Kempen.  

A2.5.2: Er wordt een mobiel psychiatrisch team uitgerold in Merksem en Luchtbal.  

  

 Structuur:     Netwerkcomité SaRA  



Procesmanagement:   Functie 2 voorzitters  

Schaalgrootte:   SaRA  

Timing:     Eind 2021  

Samenstelling:   Leden netwerkcomité SaRA  

Output:  

  

A2.5 Er is dekking van zorgvormen 2A/2B in netwerk SaRA.    

Besluit:   Netwerkcomité SaRA is akkoord.  

  

UPDATE april 2021:  

 A2.5.1: Operationalisering lopende. Opstart gepland in 2021. 

A2.5.2: Operationalisering lopende. Opstart gepland in 2021. 

 

2.6 SD: We realiseren een model voor complexe (vastgelopen) casuïstiek.   

  

A2.6.1: We inventariseren en evalueren bestaande modellen in netwerken voor het omgaan met complexe 

casuïstiek over de lijnen heen.  

A2.6.2: We volgen de ontwikkelingen omtrent zorgcoördinatie en casemanagement nauwgezet op en bekijken 
opportuniteiten.  

A2.6.3: We brengen de noden in kaart die bestaan bij residentiële centra voor zwaarwegende casuïstiek waar 

partners elkaar nodig hebben om zorgcontinuïteit te garanderen.   

  

 Structuur:     We starten nog geen themagroep voor deze doelstelling. TG Gedeelde zorg volgt op in 2020. 

Procesmanagement:     Voorzitters gedeelde zorg en netwerkcoördinatoren  

Schaalgrootte:     

Timing:     Voorbereidend werk gedurende 2020.  

Samenstelling:     

Output:    We formuleren een advies aan netwerkcomité SaRA tegen start van 2021.  

  

Besluit:   Netwerkcomité SaRA is akkoord.  

  

UPDATE april 2021: 

A2.6.1: Proces is afgerond. Dit dient geagendeerd te worden op het netwerkcomité van mei 2021. 

A2.6.2: Brief gericht aan de Vlaamse overheid om huidige stand van zaken te bevragen. Geen reactie ontvangen. 

A2.6.3: Nood aan meer duidelijkheid over aanpak proces. 

 

 

2.7 SD: We realiseren een transparant, afgestemd en slagkrachtig ambulant zorgaanbod voor mensen met een 

psychische kwetsbaarheid 

 

Verkenning nieuwe doelstelling april 2021:  

A2.7.1: We realiseren eerstelijnspsychologische en gespecialiseerde ambulante zorg in de eerstelijnszones 

vanuit verschillende modaliteiten (individueel, groepsaanbod, online).  

A2.7.2: We realiseren een samenwerkingsmodel tussen de CGG en de mobiele psychiatrische crisisteams. 

A2.7.3: De ontwikkelingen omtrent de poliklinische activiteit van psychiatrische ziekenhuizen wordt afgestemd 

met de CGG. 

Concretisering gepland in najaar 2021 

 

UPDATE april 2021: 

A2.7.1: We volgen de activiteiten van de transversale overeenkomstencommissie op en passen onze 
governancestructuur indien nodig aan om aan deze actie te realiseren. Themagroep ELP volgt het huidige project 
eerstelijnspsychologische functie op. 



A2.7.2: We plannen een volgende bijeenkomst in september 2021. 

A2.7.3: Er wordt een ad hoc bijeenkomst gepland in najaar 2021.  

 

3. We zetten in op maatschappelijke inclusie op het vlak van alle levensdomeinen en participatie aan het 

gemeenschapsleven. Gezond en betaalbaar wonen is hierbij een basispijler.  

  

3.1 SD: We breiden de wooncapaciteit uit voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, vanuit overleg en 

samenwerkingsverbanden met SHM en SVK.  

  

A3.1.1: We verspreiden een gedeelde nota aan lokale besturen, Wonen Vlaanderen en IGEAN met een oproep 
om in te zetten op gezond en betaalbaar wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.  

  

TG:       Gezond en betaalbaar wonen  

Procesmanagement:   Twee covoorzitters: Gert Rombouts & Annelies Van Mierop  

Schaalgrootte:   SaRA Kempen  

Timing:     eind 2021  

Samenstelling:   zie governancestructuur  

Output:  

  

A3.1.1 Er wijzigen x-aantal gemeenten hun toewijzingsbeleid.  

Besluit:     Netwerkcomité SaRA is akkoord.  

  

UPDATE april 2021:  

A3.1.1. Nota is verspreid. Dialoog met lokale besturen is lopende. Presentatie output op netwerkcomité SaRA. Voorstel 
om themagroep af te ronden volgens de voorziene timing. 

 

3.2 SD: We zetten in op gemeenschapsgerichte initiatieven die verschillende sectoren verbinden en inzetten 

op wonen.   

 

A3.2.1: We pleiten voor het bestendigen van het project veerkrachtwonen en ijveren ervoor dat zorgvormen 

veerkrachtwonen en SSeGA ook ter beschikking zijn in SaRA Kempen.  

  

 Structuur:     Netwerkplatform functie 5  

Procesmanagement:   Twee covoorzitters: Wim De Puysselyr & Bart Dams + nc  

Schaalgrootte:   SaRA  

Timing:     eind 2021  

Samenstelling:   zie governancestructuur  

Output:  

  

A3.2.1: we dienen een projectaanvraag in bij de Vlaamse overheid i.v.m. deze thema’s.  

Besluit:     Netwerkcomité SaRA is akkoord.  

  

UPDATE april 2021: A3.2.1. Dialoog met Vlaanderen is lopende. Rapport omtrent deze zorgvormen werd 

uitgebracht. Momenteel geen noodzaak om projectaanvraag in te dienen. Beslissing Vlaanderen blijft uit.  

 

A3.2.2: We organiseren bijeenkomsten tussen SaRA en sociale woonpartners om a) noden en 
(on)mogelijkheden in kaart te brengen ten einde weigeringen en uithuiszettingen te voorkomen en b) te 

bekijken voor welke profielen er geen adequate woonoplossingen bestaan momenteel.  

  

Structuur:      Netwerkplatform functie 5 en stuurgroep versnelde toewijzing 

Procesmanagement:   Functie 5 voorzitters en netwerkcoördinatoren  

Schaalgrootte:    SaRA 

Timing:     2j vanaf 2020  

Samenstelling:    Ad hoc 



Output:  A3.2.2.1 Onze doelgroep vindt maximaal toegang tot sociale huisvesting en wordt indien nodig 

adequaat omkaderd om de woonst niet te verliezen.  

  

  

A3.2.2.2 We hebben als netwerk zicht op de profielen waar momenteel geen passende 

woonoplossingen voor bestaan.  

Besluit:     Netwerkcomité SaRA is akkoord.  

  

UPDATE april 2021:  

A3.2.2.1: Augustus 2020 bespreking met verschillende SHM. Hieruit voortkomend aanvraag voor 20 plaatsen huren 
buiten sociaal stelsel bij Woonhaven. 

A3.2.2.2: Inventarisatie van profielen waar momenteel geen passende woonoplossingen voor bestaan is gebeurd. 

  

3.3 SD: We versterken de samenwerking met belendende sectoren die inzetten op maatschappelijke inclusie.  

  

A3.3.1: We realiseren het project outreach in samenwerking met GTB.  

A3.3.2: We nemen deel aan het onderzoek individual placement and support (IPS) van het RIZIV.  

A3.3.3: We realiseren de opleiding ‘omgaan met psychische problemen op de werkvloer’.  

  

 Structuur:     TG Arbeid  

Procesmanagement:   voorzitter Bie Stoops  

Schaalgrootte:   SaRA  

Timing:     eind 2021  

Samenstelling:   zie governancestructuur  

Output:  

  

De output wordt verder verfijnd in themagroep ‘arbeid’  

Besluit:     Netwerkcomité SaRA is akkoord.  

  

UPDATE april 2021:  

A3.3.1. Proces is gestart. 

A3.3.2. IPS onderzoek lopende. 

A3.3.3. Middelen goedgekeurd, opleiding gerealiseerd. 

  

A3.3.4: We inventariseren het categoriaal en regulier aanbod en gaan na hoe we een gepaste en duurzame 

tijdbesteding  met focus op ontmoeting vinden voor onze doelgroep. We zetten in op kwartier maken.  

A3.3.5: We organiseren een GGZ-beurs voor vrije tijd en ontmoeting tijdens de 10-daagse van de GGZ.  

  

  

 Structuur:     TG Vrije tijd en ontmoeting  

Procesmanagement:   voorzitter Thijs Van Lier  

Schaalgrootte:   SaRA  

Timing:     eind 2021  

Samenstelling:   zie governancestructuur  

Output:  A3.3.4: er is een netwerk waarbij: het basaal aanbod is geïnventariseerd, 

samenwerkingsprojecten met samenlevingsopbouw en vrijetijdswerkingen van lokale 

besturen zijn geëxploreerd en  geïnventariseerd. Dit alles is voor cliënten, hulpverleners en 

familie zichtbaar en toegankelijk d.m.v. een sociale kaart voor vrije tijd en ontmoeting. Er is 

performante communicatie die inspeelt op het vinden van gepaste en duurzame 

tijdsbesteding voor de doelgroep. Jaarlijks gebeurt een update.  

  A3.3.5: er wordt ten laatste tegen 2021 een GGZ-beurs ‘vrije tijd en ontmoeting’ 

georganiseerd.   

    

 



UPDATE april 2021: Omwille van covid-19 context en voorzitterswissel volgt er een actualisatie van de strategische 
acties van de themagroep ‘vrije tijd en ontmoeting’. 

  

 

4 In functie van gemeenschappelijke doelstellingen gaan we gericht samenwerkingen aan met andere netwerken 

en samenwerkingsverbanden met betrekking tot onze regio en doelgroep.  

  

4.3 SD: We integreren de doelgroep ‘ouderen’ in netwerk SaRA.  

  

Procesmanagement:   Netwerkcomité SaRA  

  

Besluit:     Netwerkcomité SaRA is akkoord.  

  

UPDATE april 2021: De technische werkgroep ouderen en bijhorende subwerkgroepen kwamen tijdelijk niet samen 

wegens de COVID-19 context, maar zijn ondertussen opnieuw opgestart. We volgen dit proces vanuit de 

netwerkcoördinatie. Er sluiten vertegenwoordigers van partners aan bij bepaalde werkgroepen. 

 

  

4.4 SD: We positioneren ons netwerk m.b.t. de eerstelijnszones en het regionaal zorgplatform en werken 

gericht samen.  

  

Procesmanagement:   Netwerkcomité SaRA  

  

Besluit:     Netwerkcomité SaRA is akkoord.  

  

UPDATE april 2021: Zie activiteitenverslag SaRA werkingsjaar 2020.  

 

5 We beïnvloeden de verschillende overheden om hun inzet in de geestelijke gezondheidszorg te versterken door 

goede praktijken in het licht te zetten en hiaten te benoemen.  

  

5.1 SD: We nemen deel aan de werkgroepen van het Overlegorgaan Volwassenen, informeren elkaar en 

bespreken strategische mogelijkheden (partiële hospitalisatie, intensifiëring residentiële zorg, langdurige 

zorg, ervaringsdeskundigheid,…).  

    

  A5.1.1: We agenderen relevante ontwikkelingen op netwerkcomité SaRA.  

  

Structuur:    Netwerkcomité SaRA  

Procesmanagement:  Actoren die participeren aan werkgroepen van het Overlegorgaan Volwassenen  

Schaalgrootte:   SaRA  

Samenstelling:   zie governancestructuur  

Output:  

  

A5.1.1 We zijn als netwerk in staat om gezamenlijk in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en 

onderbouwd advies in te brengen.   

Besluit:     Netwerkcomité SaRA is akkoord.  

 

UPDATE april 2021: Overlopen werkgroepen op het netwerkcomité dient periodiek te gebeuren. 

  

5.2 SD: We ijveren voor structurele financiering voor volgende drie goede praktijken:   

5.2.1 Kruispuntmodel;  

5.2.2 Herstelacademie SaRA;  

5.2.3 Onkostenvergoeding en forfaitaire vergoeding voor ervaringsdeskundigen die deelnemen aan 
netwerkstructuren.  



  

Procesmanagement:  Netwerkcomité SaRA  

  

Besluit:     Netwerkcomité SaRA is akkoord.  

  

UPDATE april 2021: Proces lopende. Nota rond kruispuntmodel werd bezorgd aan de FOD Volksgezondheid en 

Vlaanderen. Adequate omkadering voor het borgen van ervaringsdeskundigheid werd opgenomen in 

activiteitenverslag SaRA 2020.  

  

5.3 SD: We ijveren voor de structurele financiering van een communicatie- en project medewerker op niveau 

van het netwerk zodat we geen bijdrage van de partners meer dienen te vragen.  

  

A5.3.1: Vanaf de vorming van een nieuwe federale regering plannen we overleg in.  

  

Structuur:    Netwerkcomité SaRA  

Procesmanagement:  Voorzitters SaRA  

Schaalgrootte:   SaRA  

Samenstelling:   zie governancestructuur  

Output:  A5.3.1 er is een adequate omkadering voor het netwerk.  

  

Besluit:     Netwerkcomité SaRA is akkoord.  

  

 UPDATE april 2021: Brief is verzonden in mei 2021. Momenteel geen openheid bij FOD Volksgezondheid voor 

financiering communicatiemedewerker. Daarentegen wordt er wel aangegeven dat er onderzocht kan worden of er 

bijkomende VTE netwerkcoördinatie nodig is, gezien de omvang en complexiteit van SaRA. 

 

  

  

 


