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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.  

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. 

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. 

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

andere netwerken en samenwerkingsverbanden met betrekking tot onze regio en doelgroep.  

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. 

 

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 
 

SD 1: We zetten in op ondersteuning voor familie en de naaste leefomgeving van 

mensen met een psychische kwetsbaarheid 
  

A1.1.: We stimuleren de mogelijkheid tot laagdrempelig lotgenotencontact in afstemming met de 

eerstelijnszones.  

A1.2: We zorgen voor plaatsen waar familie en naasten terecht kunnen voor raad en daad.   

A1.3: We realiseren meer inzet van ervaringsdeskundigen vanuit cliënt- en familieperspectief op 

beleidsniveau van het netwerk. 

 

Structuur:  Trialoog 

Procesmanagement:  2 voorzitters en netwerkcoördinator 

Schaalgrootte:  SaRA 

Timing:   2 jaar vanaf 2020 

Samenstelling:  Cliëntervaringsdeskundigen GGZ, cliëntervaringsdeskundigen armoede,    

                                           familie ervaringsdeskundigen, hulpverleners en netwerkcoördinatoren.   
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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 

 

Verkenning nieuwe doelstellingen maart 2022:  

A.1.4. De rol en financiering van OP WEGG SaRA als ankerpunt voor intervisie, vorming en beleidswerk, 
georganiseerd door en voor patiëntervaringsdeskundigen wordt verkend.  

 

A.1.5. Trialoog neemt een consultatieve rol op inzake de inschakeling van familie- en 
cliëntervaringsdeskundigen in de RIZIV-conventie ‘psychologische functies in de eerste lijn’ en de 

versterkende maatregelen mobiele teams.  

 

A.1.6. We verkennen de inbedding van familie- en patiëntervaringsdeskundigheid in het groepsaanbod 
i.h.k.v. de RIZIV- conventie ‘psychologische functies in de eerste lijn’.   

 

UPDATE maart 2022 

A.1.1.: Initiatieven voor lotgenotencontact binnen de ELZ van regio SaRA worden geïnventariseerd om 
zowel het aanwezig aanbod als hiaten zichtbaar te maken. De ontwikkeling van multidisciplinaire 
teams in de eerstelijnszones wordt opgevolgd om waar mogelijk aansluiting te maken tussen 

werkingen.  

 
A.1.2. Initiatieven voor een laagdrempelig contactpunt voor familie en naastbetrokkenen in de ELZ van 

regio SaRA worden geïnventariseerd om zowel het aanwezig aanbod als hiaten zichtbaar te maken. De 
ontwikkeling van multidisciplinaire teams in de eerstelijnszones wordt opgevolgd om waar mogelijk 
aansluiting te maken tussen werkingen.  

 

A.1.3. Forfaitaire onkostenvergoeding werd goedgekeurd en later nog geactualiseerd in het licht van 
de RIZIV-conventie 'psychologische functies in de eerste lijn'. Doelstelling voor 2021 om 20% meer 

participatie van ervaringsdeskundige (patiënt- en familieperspectief) vertegenwoordigers te realiseren 
werd verwezenlijkt voor PED (+24%). Voor FED kon een status quo (+3%) behouden worden ondanks 
stopzetting activiteit van enkele vertegenwoordigers. Oproep voor patiëntervaringsdeskundigen werd 

gefinaliseerd en is klaar voor verspreiding. FOD werd op het netwerkcomité mondeling geïnterpelleerd 

over de noodzaak aan investering in FED en PED en het belang van de uitvoering van de goedgekeurde 
nota van de FOD werkgroep Ervaringsdeskundigheid.  

 

A.1.4. Netwerk SaRA werft een ervaringswerker (0,5 VTE - contract van 1 jaar) in het kader van de 
heropstart van OP WEGG SaRA.  

 

A.1.5. Versterking binnen het netwerk van ervaringsdeskundigheid vanuit familieperspectief wordt 
verkend o.m. middels uitwisseling rond good practices in andere netwerken.   
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SD 2: We realiseren een toegankelijke GGZ in de regio  
 

A2.1: Kruispunten worden verder intersectoraal uitgebouwd in de eerstelijnszones met inbreng van 
onze partners;  

 

Structuur:  Stuurgroep Kruispunten 

Procesmanagement: Voorzitter stuurgroep kruispunten 

Schaalgrootte:   SaRA 

Timing:   Drie jaar vanaf 2020 

Samenstelling:  Zie governancestructuur 

Output:  A2.1.: 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 

 

Besluit:   Netwerkcomité SaRA is akkoord 

 

Update maart 2022 

De conventie “terugbetaling psychologische zorg” biedt kans om de Kruispunten en samenwerking 

met zelfstandige zorgverstrekkers verder uit te bouwen. Bijkomende inzet in de Kruispunten is 

essentieel om de continuering van een aantal Kruispunten te kunnen borgen. 

Een afvaardiging van de stuurgroep Kruispunten participeert aan de stuurgroep “conventie”.  

 
 

A2.2: Een performante advies- en wegwijzer functie wordt op netwerkniveau geborgd voor partners 

1e lijn en mantelzorgers. 
 

Structuur:  Ad hoc werkgroep 

Procesmanagement: Netwerkcoördinator 

Schaalgrootte:   SaRA 

Timing:   drie jaar vanaf 2020 

Samenstelling:  vertegenwoordiging mobiele teams en Kruispunten 

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

gekend door de Eerste Lijn, cliënten en context 

 

Besluit:   Netwerkcomité SaRA is akkoord 

Update maart 2022 

In 2021 vond verkennend overleg plaats met afvaardiging van de mobiele teams, Kruispunten en 

communicatiemedewerker m.b.t. de functie van de advies- en wegwijzer, evaluatie van de huidige 

werking en noden om de functie verder uit te bouwen. Met de komst van de versterkende 

maatregelen van de mobiele teams en de conventie “terugbetaling psychologische zorg” is deze 

doelstelling tijdelijk on hold gezet gezien de impact van deze ontwikkelingen op het netwerk en het 

zorglandschap.  

A.2.3: De HerstelAcademie wordt verder uitgebouwd en realiseert een concreet aanbod op niveau 

van de eerstelijnszones 
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Update maart 2022 

In 2021 werd een “roadshow” georganiseerd met inleidende sessies in de verschillende 

eerstelijnszones met focus op sensibilisering, destigmatisering en verbinding met het achterliggend 

aanbod van de HerstelAcademie. Doelstelling is het project te evalueren en bij te sturen in functie 

van verdere verankering in de eerstelijnszones. 

Er worden bijkomende incentives vanuit de Vlaamse overheid verwacht. Deze zijn momenteel nog 

onduidelijk. Doelstelling moet nog verder geconcretiseerd worden.  

 

Verkenning nieuwe doelstellingen 

 

A.2.4 We zetten in op toegankelijkheid van de GGZ voor mensen die kampen met een 

verslavingsproblematiek 

• We participeren aan het SUMHIT-onderzoek dat wordt opgezet vanuit UZ Gent 

• In het kader van de versterkende maatregelen van de mobiele teams zetten we in op overleg 

en afstemming om de samenwerking met de partners verslavingszorg te versterken. 

• PZ heeft werkdocument opgebouwd rond gelaagd middelengebruik. 

 

 

A.2.5 We realiseren een samenwerkingsmodel met partners gespecialiseerd in psychologische zorg 

voor mensen met een migratie- en of vluchtelingenachtergrond 

• I.s.m. partners met expertise in psychologische zorg voor mensen met een migratie-en 

vluchtelingenachtergrond wordt een consultatiefunctie opgezet voor psychiaters van de 

mobiele teams, psychiatrische ziekenhuizen en PAAZ-diensten; 

• We zetten in op deskundigheidsbevordering van GGZ-partners via het opzetten van vorming 

en intervisie. 

 

SD 3: We realiseren een transparant en afgestemd aanbod rond crisis- en 
urgentiepsychiatrie  
 

A3.1.: 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: 3 jaar vanaf 2020 

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

Output: Er is een engagementsverklaring die wordt onderschreven door alle betrokken partners met 

daarin o.a. concrete samenwerkingsafspraken. 

Besluit:  Netwerkcomité SaRA is akkoord. 

 

Verkenning nieuwe doelstelling maart 2022 

A.3.2.: De crisiskaart van netwerk SaRA wordt bekendgemaakt en geïmplementeerd in de brede 

eerste lijn (zorgverstrekkers, politiediensten, OCMW’s,…).  

UPDATE maart 2022 
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A.3.1. Regionale website voor het zorgpad is quasi startklaar. Het voorstel van het visiedocument en 

de taakafspraken werd bijgewerkt op basis van feedback van partners.  Op vraag van partners wordt 

bijkomende research gedaan rond enkele sleutelconcepten. Knelpunten worden gesignaleerd aan het 

VLESP en FOD Volksgezondheid. Naast de algemene taakafspraken, worden ook bilaterale afspraken 

tussen specifieke partners ontwikkeld en mee opgenomen in het zorgpad. Er wordt een methodiek en 

plan van aanpak ontwikkeld voor de organisatie van casustafels in het kader van het zorgpad.  

A.3.2.: Een eerste versie van het communicatieplan werd opgemaakt. Goedkeuring SaRA voor 

drukkosten crisiskaart.   

 

SD 4: We ontwikkelen visie en een plan van aanpak voor langdurige zorg binnen netwerk 

SaRA  
 

Structuur:   Ad Hoc voorbereidende werkgroep 

Procesmanagement:  Voorzitter op te starten themagroep 

Schaalgrootte:  

Timing: 

Samenstelling: 

Output:  

 

Besluit:  

UPDATE maart 2022 

Het initiatief werd genomen om een eerste bijeenkomst te organiseren met de voorbereidende 
werkgroep. Deze zal een start kennen in het voorjaar van 2022. 

 

SD 5: We realiseren zorgcontinuïteit tussen kinderen/jongeren en 

volwassenenpsychiatrie 
Structuur:    Themagroep Transitie PANGG 0-18 & SaRA 

Procesmanagement:  Netwerkcoördinatoren PANGG 0-18, SaRA, procesbegeleider VLOGG 

Schaalgrootte:    Themagroep SaRA 

Timing:    2 jaar vanaf 2020 

Samenstelling: Gemengde samenstelling partners PANGG 0-18, SaRA, (familie-) 

ervaringsdeskundigen, partners uit belendende sectoren (in 

verbinding met “A way Home- Mind the Gap” 

Output:  A5.1: ontwikkeling van een outreachende werking die inzet op de 

transitieleeftijd; 

 A5.2: we realiseren een samenwerkingsmodel met de Over-Kop-

werkingen binnen het werkingsgebied van SaRA 

 

Besluit:    Netwerkcomité is akkoord 

 

UPDATE maart 2022 

• Mobiel 2b-team transitie is opgestart en wordt komende maanden verder uitgebouwd.  

• Drie Over-Kop-werkingen kregen een erkenning van de Vlaamse overheid. De werkingen 

worden uitgenodigd op de themagroep Transitie om een samenwerkingsmodel verder uit te 

bouwen. 
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Voorstel nieuwe acties 

De themagroep Transitie ondersteunt de ontwikkeling van een visie en samenwerkingsmodel m.b.t. 
de transitieleeftijd binnen het werkingsgebied van SaRA. 

Output: Er is een zorgprogramma Transitie die visie en samenwerking tussen (gespecialiseerde) GGZ-

partners en belendende sectoren (o.a. via Mind the Gap)  concretiseert. Binnen dit zorgprogramma 
wordt verbinding met de conventie “terugbetaling psychologische zorg” gemaakt. 

 

 

SD 6: We zorgen voor een dekking van zorgvormen 2A/2B in netwerk SaRA  
A6.1: Er wordt een mobiel psychiatrisch crisisteam uitgerold in SaRA Kempen.  

A6.2: 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: Er is dekking van zorgvormen 2A/2B in netwerk SaRA. 

 
Besluit:  Netwerkcomité SaRA is akkoord. 

 

UPDATE maart 2022: Doelstelling werd gerealiseerd. 

 

Voorstel nieuwe strategische doelstelling 

SD6: We versterken de samenwerking tussen de mobiele psychiatrische dienst, partners 

verslavingszorg en partners eerstelijn 

A6.1: Er is een samenwerkingsmodel tussen de mobiele psychiatrische teams regio Stad Antwerpen 

en ELZZORA met het team sociale dienstverlening van Stad Antwerpen; 

A6.2: Er is een samenwerkingsmodel tussen de mobiele psychiatrische teams van SaRA met de 

diensten gezinszorg die actief zijn binnen het werkingsgebied van SaRA; 

A6.3: Er is een samenwerkingsmodel tussen de mobiele psychiatrische teams van SaRA met de 

partners verslavingszorg die actief zijn binnen het werkingsgebied van SaRA.  

 

SD 7: We realiseren een model voor complexe (vastgelopen) casuïstiek 
A7.1: We inventariseren en evalueren bestaande modellen in netwerken voor het omgaan met 

complexe casuïstiek over de lijnen heen.  

A7.2: We volgen de ontwikkelingen omtrent zorgcoördinatie en casemanagement nauwgezet op en 
bekijken opportuniteiten.  

A7.3: We brengen de noden in kaart die bestaan bij residentiële centra voor zwaarwegende casuïstiek 

waar partners elkaar nodig hebben om zorgcontinuïteit te garanderen.   

 

Structuur: TG Gedeelde zorg – focus versterkende maatregelen volgt op 

Procesmanagement: voorzitters TG Gedeelde zorg – focus versterkende maatregelen en 

netwerkcoördinatoren volgen op.  
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Schaalgrootte: SaRA 

Timing:  

Samenstelling: 

Output:  

 

Besluit: Netwerkcomité SaRA is akkoord 

Verkenning nieuwe doelstelling maart 2022: 

A.7.4: We werken een model voor complexe casuïstiek uit in het kader van de versterkende 
maatregelen mobiele teams en de hiertoe opgezette samenwerking tussen MP(C)T, eerstelijnspartners 

en partners verslavingszorg. 

A.7.5: KABBAS 

UPDATE maart 2022: 

A7.1: April 2021: Proces is afgerond. Dit werd geagendeerd op het netwerkcomité van mei 2021. 

A7.2: April 2021: Brief gericht aan de Vlaamse overheid om huidige stand van zaken te bevragen. Geen 
reactie ontvangen. 

A7.3: Geen actie ondernomen. Doelstelling wordt verder behartigd in TG Gedeelde Zorg met focus op 
“versterkende maatregelen mobiele teams”.  

 

 

SD 8 : We realiseren een transparant, afgestemd en slagkrachtig ambulant zorgaanbod 

voor mensen met een psychische kwetsbaarheid  
A8.1: We realiseren een samenwerkingsmodel tussen de CGG en de mobiele psychiatrische 

crisisteams. 

A8.2: De ontwikkelingen omtrent de poliklinische activiteit van psychiatrische ziekenhuizen wordt 

afgestemd met de CGG. 

Structuur A.8.1: Ad hoc overleg tussen coördinatoren mobiele crisisteams en CGG’s 

Structuur A.8.2.: onduidelijk 

 

A8.3: We realiseren eerstelijnspsychologische en gespecialiseerde ambulante psychologische zorg in 

de eerstelijnszones vanuit verschillende modaliteiten (individueel en groepsaanbod). 

Structuur: Stuurgroep Conventie 

Procesmanagement: voorzitter en lokale coördinatoren 

Schaalgrootte: SaRA 

Timing: eind 2023 

Samenstelling: leden SG Conventie 

Output: De twee psychologische functies zoals voorzien vanuit de RIZIV-conventie ‘psychologische 

functies in de eerste lijn’ werden geïmplementeerd in de eerstelijnszones.  

Besluit: 

 

UPDATE maart 2022: 

A8.1: Bijeenkomst tussen CGG’s en mobiele crisisteams heeft plaatsgevonden. Basis voor 
samenwerkingsmodel werd gelegd met verwachting naar geleidelijke implementatie vanaf januari 
2022. Evaluatie in het voorjaar wordt gepland. Vraag werd gesteld dat ook therapeuten van CGG’s 

kunnen doorverwijzen naar mobiele crisisteams.  

A8.2: PZ en CGG’s volgen ontwikkelingen op en plannen ad hoc bilateraal overleg.    
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A8.3. We ontwerpen een strategisch plan, overlegstructuur en procesplanning om de RIZIV-conventie 

'psychologische functie in de eerste lijn’ te implementeren. Stuurgroep conventie werd opgestart met 
verschillende deelwerkgroepen. 

 

 

SD 9: We breiden de wooncapaciteit uit voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid, vanuit overleg en samenwerkingsverbanden met SHM en SVK.  
 

A9.1: 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.  

 

Structuur: Themagroep Gezond en Betaalbaar Wonen 

Procesmanagement: twee covoorzitters 

Schaalgrootte: SaRA Kempen 

Timing: eind 2021 

Samenstelling: zie governancestructuur 

Output: Er wijzigen x-aantal gemeenten hun toewijzingsbeleid. 

Besluit:  Netwerkcomité SaRA is akkoord 

 

UPDATE maart 2022:  

A9.1. Nota is verspreid. Dialoog met lokale besturen is lopende. In 2 gemeenten werd een 
doelgroepenplan gerealiseerd. Themagroep werd afgerond volgens voorziene timing. Strategische 
doelstelling wordt binnen functie 5 overleg verder opgevolgd.   

 

SD 10: We zetten in op gemeenschapsgerichte initiatieven die verschillende 

sectoren verbinden en inzetten op wonen.   
 

A10.1: We pleiten voor het bestendigen van het project veerkrachtwonen en ijveren ervoor dat 

zorgvormen veerkrachtwonen en SSeGA ook ter beschikking zijn in SaRA Kempen. 

A10.2: 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 Doorsroom 

Procesmanagement: Twee covoorzitters en netwerkcoördinator 

Schaalgrootte: SaRA  

Timing: 2 jaar vanaf 2020 

Samenstelling: ad hoc 

Output:  

A.10.1.: Onze doelgroep vindt maximaal toegang tot sociale huisvesting en wordt indien 

nodig adequaat omkaderd om de woonst niet te verliezen.  

A10.2.:  We hebben als netwerk zicht op de profielen waar momenteel geen passende 

woonoplossingen voor bestaan. 

 

Besluit:  Netwerkcomité SaRA is akkoord 
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Verkenning nieuwe doelstellingen maart 2022: 

A.10.3: We nemen deel aan de daklozentelling in stad Antwerpen. Rapportage wordt aangewend om 

beleidsmakers te sensibiliseren rond woonproblematiek en eigen strategieën te bepalen.    

A.10.4: Het nieuwe woondecreet en de impact op onze doelgroep wordt nauwgezet opgevolgd. 

Netwerk SaRA sluit maximaal aan op de toewijzingsraden in de werkingsgebieden van de SHM om de 
belangen van de doelgroep te vertegenwoordigen, alsook om mogelijkheden tot versnelde 
doorstroom en doelgroepenbeleid te maximaliseren. 

 

UPDATE maart 2022: 

A10.1: Augustus 2020 bespreking met verschillende SHM. Hieruit voortkomende aanvraag voor 20 
plaatsen huren buiten sociaal stelsel bij Woonhaven werd goedgekeurd.  

A10.2: Inventarisatie van profielen waar momenteel geen passende woonoplossingen voor bestaan is 
gebeurd. 

 

 

SD 11: We versterken de samenwerking met belendende sectoren die inzetten op 

maatschappelijke inclusie.  
 

SD 11.1 We versterken de samenwerking met belendende sectoren die inzetten op 

maatschappelijke inclusie – focus arbeid(smatige activiteiten) 
 

Structuur:    Themagroep Arbeid   

Procesmanagement:  Voorzitter themagroep Arbeid (F3) en netwerkcoördinator 

Schaalgrootte:    Netwerk SaRA 

Timing: 

Samenstelling:   GGZ-partners, (familie-)ervaringsdeskundigen, partners sector Arbeid 

    (VDAB, GTB,…), partners belendende sectoren 

Output:   

A11.1.1: We realiseren het project outreach in samenwerking met GTB.  

A11.1.2: We nemen deel aan het onderzoek individual placement and support (IPS) van het RIZIV.  

A11.1.3: We realiseren de opleiding ‘omgaan met psychische problemen op de werkvloer’.  

 

Besluit:    Netwerkcomité is akkoord 

Update maart 2022 

A11.1.1: Het project outreach werd verlengd. Verder is een proces lopende om het project verder uit 

te breiden binnen het netwerk. 

A11.1.2: Het onderzoek is nog steeds lopende. 

A11.1.3: De opleiding werd gerealiseerd. De mogelijkheid om nieuwe opleiding in de toekomst is 

onduidelijk aangezien de middelen op overheidsniveau voor alle opleiding “on hold” zijn gezet.  
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SD 11.2 We versterken de samenwerking met belendende sectoren die inzetten op 

maatschappelijke inclusie – focus vrije tijd en ontmoeting 
 

Structuur:    Themagroep Vrije Tijd en Ontmoeting   

Procesmanagement: Voorzitter themagroep Vrije Tijd en Ontmoeting (F3) en 

netwerkcoördinator 

Schaalgrootte:    SaRA 

Timing:    Aangepast naar eind 2022 

Samenstelling:   Zie governacestructuur SaRA 

 

Output:     

A11.2.1: Kwartier maken: vanuit een duidelijke gemeenschappelijke definitie wordt i.s.m. Psyche-VZW 

een concreet project in regio SaRA opgestart. De duurzaamheid van het project en eerdere ervaringen 
binnen het netwerk dienen hierin meegenomen te worden.   

A11.2.2: Sociale Kaart: er is een inventarisatie van het categorale en reguliere aanbod op vlak van Vrije 

Tijd en ontmoeting. 

A11.2.3: Uitwisselingscafés: vier maal per jaar worden uitwisselingscafés georganiseerd om werkingen 

in de kijker te zetten en beter te leren kennen. 

A11.2.4: VT&O op netwerkniveau: één maal per jaar wordt een spreker uitgenodigd m.b.t. functie 3 

A11.2.5: Nieuwsbrief: één maal per jaar wordt een nieuwsbrief van SaRA specifiek gericht op Vrije Tijd 
en Ontmoeting.  

 

Besluit:  Netwerkcomité is akkoord 

 

UPDATE maart 2022 

A11.2.1: Kwartier maken: doelstelling is lopende. Een proces is lopende om i.s.m.Psyche-VZW een 

halftijdse VTE aan te werven die specifiek in een wijk (Deurne Noord) kan inzetten op kwartiermaken. 

De vraag wordt gesteld om een stuurgroep vorm te geven op netwerkniveau.  

A11.2.2: Proces is lopende, maar komt onder druk te staan wegens vertrek communicatie-
medewerker. 

A11.2.3: Proces is lopende 

A11.2.4: Nog niet gerealiseerd. Doelstelling komt onder druk te staan wegens vertrek communicatie-

medewerker. 

A11.2.5: Nog niet gerealiseerd. Doelstelling komt onder druk te staan wegens vertrek communicatie-
medewerker. 

 

SD 12: We integreren de doelgroep ‘ouderen’ in netwerk SaRA. 
Structuur: Netwerkcomité SaRA 

Procesmanagement: Netwerkcomité SaRA 

Schaalgrootte: SaRA 

Besluit: Netwerkcomité SaRA is akkoord. 

 

UPDATE maart 2022:  

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. 
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De doelgroep 65+ werd inmiddels geïncludeerd in de mobiele psychiatrische teams via de 

“versterkende maatregelen” en de conventie “terugbetaling psychologische zorg”. 
 

 

SD 13: We positioneren ons netwerk m.b.t. de eerstelijnszones en het regionaal 

zorgplatform en werken gericht samen.  
 

Structuur:   werkgroep Governance 

Procesmanagement:  Voorzitter werkgroep governance en netwerkcoördinatoren 

Schaalgrootte:    SaRA 

Timing:    eind 2022 

Samenstelling: werkgroep governance met achterliggend participatief proces met 

het netwerkcomité en (partners) eerstelijnszones 

Output:  Er is een duidelijke governancestructuur aangepast aan de missie, 

visie en strategische doelstellingen 

 

Besluit:  

SD 13. We tekenen -in het licht van nieuwe beleidsontwikkelingen op federaal en Vlaams niveau-   een 
herziene governance uit voor netwerk SaRA om vanuit een gedragen en performante structuur 

uitwerking te geven aan alle opdrachten van het netwerk.  

 

A.13.1. WG Governance tekent een ontwerp uit voor de governance van het netwerk, met focus op 
een passende overlegstructuur, evenwichtige afvaardiging van samenwerkingspartners, 

financieringsmodel en passende samenstelling van een team van coördinatoren en medewerkers. 
Daarbij worden actuele ontwikkelingen in het kader van de eerstelijnszones en de conventie 

“terugbetaling psychologische zorg” mee in rekening genomen om noodzakelijk verbindingen verder 
uit te bouwen.  

A.13.2. We ijveren voor een structurele financiering vanuit FOD Volksgezondheid voor 

werkingsmiddelen voor het netwerk (communicatie- en project medewerker, werklocatie, vorming, 

inzet ervaringsdeskundige,…) zodat we geen solidariteitsbijdrage van de partners meer dienen te 
vragen   

 

 

SD 14: We nemen deel aan de werkgroepen van het Overlegorgaan Volwassenen, 

informeren elkaar en bespreken strategische mogelijkheden (partiële hospitalisatie, 

intensifiëring residentiële zorg, langdurige zorg, ervaringsdeskundigheid,…).  

 
A14.1: We agenderen relevante ontwikkelingen op netwerkcomité SaRA. 

Structuur: Netwerkcomité SaRA 

 

Procesmanagement: Actoren die participeren aan werkgroepen van het Overlegorgaan Volwassenen 

Schaalgrootte: SaRA 

Timing: 

Samenstelling: zie governancestructuur 
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Output: A14.1. 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 maart 2022:  

Onduidelijk 

 

SD 15: We ijveren voor structurele financiering voor volgende drie goede praktijken:  

 

1. Kruispuntmodel;  
2. Herstelacademie SaRA;  

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

 

Procesmanagement:  Netwerkcomité SaRA  

  

Besluit:  Netwerkcomité SaRA is akkoord.  

  

UPDATE maart 2022: Proces lopende.  

• Nota rond kruispuntmodel werd bezorgd aan de FOD Volksgezondheid en Vlaanderen.  

• Nog onduidelijk. Er wordt aangegeven dat er bijkomende incentives vanuit de Vlaamse 

overheid zullen komen, doch dit is nog niet concreet.  

• Adequate omkadering voor het borgen van ervaringsdeskundigheid door de 

verantwoordelijke overheden wordt gesignaleerd via het activiteitenverslag SaRA 2020 en 

2021. 

 

 

SD 16: 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.  
 

A16.1: Vanaf de vorming van een nieuwe federale regering plannen we overleg in. 

Structuur: Netwerkcomité SaRA 

Procesmanagement: voorzitters SaRA 

Schaalgrootte: SaRA 

Samenstelling: zie governance structuur 

Output: Er is een adequate omkadering voor het netwerk. 

 

Besluit: Netwerkcomité SaRA is akkoord. 

 

UPDATE maart 2022:  

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.  
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