
1 
 

 

 

 

VERSLAG THEMAGROEP 

‘GEZOND EN BETAALBAAR WONEN’ 

6 JUNI '18 

 

 

Aanwezigen: 

Chris Anthonis (PC Bethanië), Diana Verdonck (PC Bethanië), Helga Peeters (netwerkcoördinator 
SaRA), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator SaRA), Gert Rombouts (BW De Sprong),  Nadia Renders 
(OLO), Tom Van de Geuchte (CAW Antwerpen) 
 

Verontschuldigd: Marleen Geentjens (covoorzitter functie 5) 

 

1. Overlopen vorig verslag: 

  

➢ Home Filip Speth aanspreken i.v.m. vertegenwoordiging op de themagroep. (Tom) Twee maal 

gemaild, kreeg geen antwoord. Voorlopig losgelaten en verder afwachten.   

➢ IGEAN (intercommunale) contacteren i.v.m. mogelijkheden tot samenwerking (Tom en Nadia). 

Afwachten wat vervangster van Kim al dan niet zal opnemen. 

➢ Het is belangrijk om het actieplan van deze groep duidelijk te communiceren in overleg rond 

Meso-structuur EL-zones Voorkempen en Noorderkempen. Vragen aan Tom om dit te doen. 

Reacties: SaRA was niet gekend, in die zin positief. De inhoud van de brief is herkenbaar, het 

wordt doorgegeven naar Lokaal overleg. Het is moeilijk voor hen om SaRA uitgelegd te krijgen. 

Doelgroep is vooral niet gekend.  

➢ Diana bevraagt Greet Buyse over onze plan van aanpak rond brief voor de OCMW-

secretarissen. Inclusief feedback over de brief zelf. OK. 

➢ Ewout en Helga houden netwerkcoördinatoren SEL op de hoogte over onze actie. OK. 

➢ Nadia bevragen rond kennis van proeftuinproject Zorgdorpen (Gent). Ewout en Helga 

informeren hierover bij coördinatoren van 107 Gent.  

→ Momenteel doen zij dit verder met eigen middelen. Er is geen verdere financiering. Mensen 

vanuit ggz, gescreend op vlak van wonen, met een erg intensieve begeleiding. Zij vonden dat 

het werkt. Vermoedelijk niet nieuw, vooral samen. Kunnen we daar iets mee? Bijvoorbeeld 

onderzoekster uitnodigen op netwerkplatform F5? 

 

2. Reacties op brief verzonden naar gemeenten/OCMW 

 

➢ Reactie van Algemeen directeur Malle (Sven Brabants) 

➢ Reactie Algemeen directeur Zoersel (Kristof Janssens) 

➢ Reactie Zandhoven 

➢ … 

Ewout volgt de reacties op en zal ze bundelen. 
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3. Doelstellingen themagroep 

 

➢ Tom geeft aan dat het trekken van deze groep teveel is in de veelheid van zijn taken. Dit is 

herkenbaar voor de andere leden van de groep. We komen elkaar namelijk ook vaak tegen op 

andere vergaderingen. Daarbij rijst de vraag of we deze themagroep laten bestaan of moeten 

we vooral zien dat we aansluiten bij de bestaande overlegmomenten binnen de EL-zones? 

Houden we het bij de doelstelling die we tot nu toe voorop hebben gesteld: aanschrijven van 

de gemeenten en gevoelig maken voor de doelgroep en het tekort aan betaalbare huisvesting?  

➢ Besluit: Het kan onze taak zijn als SaRA-netwerk om de gemeenten te sensibiliseren voor de 

ggz-doelgroep. Een realistisch beeld schetsen en bekijken wat ter beschikking gesteld kan 

worden vanuit de ggz om deze doelgroep te huisvesten. Iets dat we samen te doen hebben: 

crisis, herstelacademie, ondersteuning, vorming EL, ‘kruispunt’ te Zoersel (permanentie) …  

→ belangrijk om in kaart te brengen wat er ter beschikking is wat betreft ggz. Waarmee 

kunnen we naar de onderhandelingstafel gaan? Er zijn al wel wat goede praktijken binnen de 

SHM mbt de doelgroep en begeleiding.  

➢ Binnen de WG Armoede hebben ze rond ‘vrije tijd  en ontmoeting’ verzameld wat er bij alle 

OCMW’s beschikbaar is rond dit thema. Nuttig om ook door te geven aan de contactpersonen 

van F3 in deze regio (Nadia stuurt door). 

➢ We zien 5 sporen m.b.t het aanbod: (1)Ambulante begeleiding, (2)kruispunt, (3)vorming EL, 

(4) F3, (5) Therapeutisch aanbod. Hoe kunnen we het spoor ambulante begeleiding 

concretiseren? → Er is een gemeenschappelijk dossier ingediend (uitbouw F2 Mobiele teams), 

ligt bij de overheid nu. 

➢ Niets houdt ons tegen om proactief een project in te dienen zoals o.a. SSeGA. Misschien is het 

goed om hierrond een projectfiche uit te werken zodat we dit in de schuif hebben liggen als er 

een oproep komt. 

➢ Gemeenten zijn bereid om te investeren* in woonbegeleiding (CAW) als we dat kunnen 

aanhaken aan het grotere verhaal dat hier klaarstaat, hebben we wel iets in handen. *In 6 

gemeentes is al preventieve woonbegeleiding vanuit CAW. 

➢ 13/06 op de brainstorm SaRA wil men samen spreken rond een aantal thema’s, ggz en EL 

samen. 

➢ In deze WG samenbrengen wat gezegd wordt in werkgroepen van de EL-zones. Bekijken of we 

in de groepen van de EL-zones dit thema op de agenda krijgen. Zo niet, nemen we dit verder 

op vanuit deze WG. Ewout zal naar Noorderkempen gaan, Voorkempen is in orde via Tom. 

➢ Wat we kunnen vragen aan de SHM zijn twee pistes: Buitenstelsel of versnelde doorstroom. 

Dit zal andere implicaties hebben m.b.t hun vragen/garanties.  

➢ We kunnen ook als SaRA-partners vragen om een aantal plaatsen binnen de SHM tot onze 

beschikking te krijgen. We kunnen dan onderling afspreken hoe de bewoners ondersteunt 

zullen worden. 

➢ Moet er een plaats zijn waar knelpuntcasussen besproken kunnen worden rond wonen? Dit 

zou misschien ook een plek kunnen hebben binnen het kruispunt. GBO zal niet verder blijven 

bestaan in een fysiek onthaalpunt. Dit lijkt niet te werken. Geen nieuw onthaalpunt creëren 

maar de krachten bundelen en vertrekken vanuit bestaande initiatieven.  

➢ Voorlopig geen kandidaten voor het (co)voorzitterschap. Gert zal verslag blijven maken en 

herinnering sturen voor volgende bijeenkomst. Bijeenkomst samen vormgeven. In september 

eventueel nog eens bekijken, als het duidelijker is hoe verder met deze WG.  
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4. Te ondernemen acties 

 

✓ Uitslag EL-zones afwachten over hoe zij kijken naar dit thema (Ewout en Tom). 

✓ Reacties van gemeenten bundelen (Ewout). 

✓ In de volgende bijeenkomst (september) bekijken wat we er verder mee moeten. 

✓ Tom brieft ons vanuit de veranderteams wanneer het belangrijk is om onze inbreng daar te 

doen. 

✓ 5 sporen uitschrijven. Via mail samenbrengen zodat we dit hebben tegen september (Helga 

geeft filosofische aanzet). Op deze manier ook een oplijsting maken van het ggz-aanbod om te 

bekijken of er verruiming mogelijk/nodig is om residentiële zorg te vermijden. 

✓ Reacties vanuit netwerkcomité terugkoppelen in deze WG. 

✓ Opnieuw bijeenkomst organiseren rond intersectorale samenwerking begeleiding om te 

bekijken waar we nu ook al kunnen samenwerken, los van verplichtingen.  

✓ Overzicht ‘vrije tijd en ontmoeting’ (OCMW’s WG Armoede) doorsturen (Nadia). 

 

5. Planning volgende vergadering 

Woensdag 05/09/2018 van 14u30 tot 16u in vergaderzaal Sophia van PC Bethanië 

 

 


