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Beste donateur,

Onze Zee-zeildag van 10 september is juist achter de rug. Ik hoop dat velen onder 

jullie de kans hadden om mee te zeilen en persoonlijk kennis te maken met onze 

equipe.

De Zee-zeildag moet onze preventiecampagnes en de start van de Belgische Mentor-

stichting letterlijk wind in de zeilen geven. De Belgische Mentorstichting in oprich-

ting vormt een onderdeel van Mentor International (www.mentorfoundation.org). 

Via deze internationale samenwerking kunnen we in andere landen ontwikkelde en 

positief geëvalueerde preventieprogramma’s overnemen en aanpassen. Hierdoor 

sluiten we België aan op een internationaal preventieforum wat heel wat nieuwe 

perspectieven biedt.

Vanaf september lanceren we dan ook nieuwe preventieprogramma’s. Eén voor het 

middelbaar onderwijs ‘Unplugged’en één speciaal voor ouders in samenwerking met 

de Mentor-stichting. ‘Unplugged’ is het wetenschappelijk geevalueerde resultaat 

van onze samenwerking in het Europese project Drug Addiction Prevention  (zie ‘Un-

plugged works’ in Donateursmagazine nr. 5). Het ouderprogramma ‘Parenting’ werd 

door Mentor Zweden ontwikkeld en zal door Mentor Belgium uitbesteed worden aan 

De Sleutel en Trempoline om het programma aan te passen voor België respectieve-

lijk in het Nederlands en in het Frans, waarna het beschikbaar wordt voor de Belgi-

sche preventiesector.

Dus hoe meer deelnemers we konden noteren voor de Zee-zeildag, hoe meer wind in 

de zeilen voor onze nieuwe projecten!

Een andere actie die we nog voor de vakantie hebben aangevat is een campagne te 

Brussel voor betere ondersteuning van de werking van ons dagcentrum. Eveneens 

in ons nr. 5 gaf Filippo Regni, arts en afdelingshoofd van ons dagcentrum te Brussel, 

een overzicht van onze werking en onze problemen. Ondertussen verscheen hierover 

een artikel in De Standaard en werd er een uitzending aan gewijd op radio 1. Ook 

TV Brussel zond een reportage uit, die herhaald werd in het nieuws van Eén. Deze 

aandacht voor onze problemen resulteerde in een brief van de Brusselse Minister 

Guy Van Hengel om samen oplossingen te zoeken. Vanaf september gaan we hier 

opnieuw tegenaan tot de resultaten er zijn.

Johan Maertens,
a l g e m e e n  d i r e c t e u r

//  Editoriaal   // 
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//  Hulpverlening   // 

Opnieuw een leven zonder drugs
‘Ik heb wat zot gedaan, maar ik heb er genoeg van’

Negen jaar geleden kwam Eva voor het eerst naar het dag-
centrum in Antwerpen. Ze kwam er in de eerste plaats om 
methadon te krijgen. Maar nu is ze al een tijdje gestopt met 
gebruiken en heeft ze mooie toekomstplannen. Haar ver-
haal bewijst dat het mogelijk is om de drugs vaarwel te zeg-
gen, ook al vraagt het veel tijd en doorzettingsvermogen. 

“Ik ben eerst in ambulante begeleiding geweest en had 

toen op wekelijkse basis gesprekken. Op aanraden van mijn 

begeleider ben ik in een groepsbegeleiding (in het B-huis; 

een begeleidingshuis op maat van de cliënt) gegaan. Dat 

lag me wel omdat ik op mijn eigen tempo verder kon. Er wa-

ren geen zware verplichtingen: als ik een gesprek even niet 

zag zitten, dan kon dat. Er werd gekookt, gekaart en als ik 

een dokter wou zien kon dit. Omdat ik op mijn eigen tempo 

verder kon, kon ik het volhouden.”

Eva kwam hier eerst, haar vriend volgde een paar weken 

later. Bij haar vriend vond ze veel steun. Nu zijn ze alle twee 

gestopt met gebruiken.

“Toen ik goesting had probeerde hij mij om te praten en 

omgekeerd. Het is uiteindelijk goed afgelopen.”

Toen Eva twaalf was begon ze te experimenteren met drugs. 

Eerst nam ze speed en XTC. Haar vrienden gebruikten en 

ze wou ook wel eens weten hoe het was, maar eigenlijk 

was het vooral stoerdoenerij. Ze gebruikte voor het eerst 

heroïne toen ze vijftien jaar was. Aan heroïne raakte ze 

verslaafd. Later is ze overgeschakeld op cocaïne. Op haar 

achttiende verhuisde ze met haar vriend naar Antwerpen, 

het Mekka. Maar in Antwerpen is het dan alleen maar erger 

geworden. Om aan geld te geraken heeft ze veel gestolen 

en werkte ze in de prostitutie. Maar het bleef moeilijk om 

haar druggebruik te fi nancieren. 

Uiteindelijk leerde ze De Sleutel kennen en kreeg ze haar 

gebruik onder controle via een methadonbehandeling. 

Stelselmatig konden we haar helpen bij het afbouwen.

“Ik ben automatisch beginnen afbouwen. Eerst gebruikte 

ik enkel nog maandelijks, later tweemaandelijks. Ik volgde 

toen nog de groepswerking in het B-huis daarna ben ik 

overgeschakeld naar de Tweesprong. In de Tweesprong heb 

ik de keuze gemaakt om te gaan studeren. Omdat ik mijn 

middelbaar niet heb afgemaakt wist ik niet wat de moge-

lijkheden waren. Een begeleider vertelde me toen dat het 

mogelijk was om opnieuw te gaan studeren. Dit vooruitzicht 

was de reden om volledig te kunnen stoppen. Vijf jaar gele-

den ben ik dan gestopt met gebruiken.”

“Vorige zomer heb ik een herval gekend. Dat heeft me wel 

geholpen. Toen ik er destijds mee gestopt ben had ik im-

mers niet echt het idee dat het de laatste keer was dat ik 

ging gebruiken. Dat bleef in mijn hoofd hangen. Ik had een 

‘afsluiter’ nodig. Nu lukt het me wel. Ik denk er soms nog 

wel eens aan, maar de goesting is over. Methadon neem ik 

al een jaar niet meer, ik ben er vorige zomer mee gestopt en 

ben toen overgeschakeld op Subutex©. In de zomer zal ik er 

ook mee stoppen.”

Eva zit nu al in haar laatste jaar orthopedagogie en de eind-

examens naderen. Vroeger, toen ze probeerde met drugs te 

stoppen, sloeg de verveling toe, ze had niets om handen. 

Nu kan ze zich focussen op school en  haar stage. Ook haar 

vriend heeft werk gevonden. Later zou ze graag in de drug-

hulpverlening gaan werken. Ze kijkt ‘nostalgisch’ terug op 

de periode waarin ze drugs gebruikte. Indien ze het op-

nieuw zou kunnen doen, zou ze waarschijnlijk nog wel iets 

gebruiken. Al zou ze het toch anders aanpakken. 

“Nu is het wel gedaan, ik heb wat zot gedaan in mijn leven 

en zie er nog het schone van in, maar ik heb er genoeg 

van. Dankzij De Sleutel heb ik ingezien dat er nog andere 

mogelijkheden zijn voor mij. Ik kon me geen leven voorstel-

len zonder drugs. Nu weet ik dat het wel kan, dat ik wel een 

ander leven kan leiden.”Je
m

m
e 

D
u

po
n

t 
/ 

P
au

l 
D

e 
N

ev
e



4

N
u

m
m

e
r 

7
/2

0
0

6
//  Hulpverlening   // 

Dagcentrum Antwerpen in de kijker

Vorig jaar hebben er zich in het dagcentrum te Antwerpen 

bijna 650 personen aangemeld met een hulpvraag. Bij iets 

meer dan 7 % van deze aanmeldingen ging het om min-

derjarigen. “Bijna de helft (44,6 %) van de cliënten komt 

op vrijwillige basis naar het Dagcentrum Antwerpen. Bijna 

een kwart (23,3 %) van onze cliënten geeft cannabis op als 

belangrijkste product. Voor 21 % van de cliënten vormt co-

caïnegebruik een probleem. We worden ook meer en meer 

geconfronteerd met poly-

druggebruik. Concreet geeft 

18,5 % van onze cliënten aan 

dat ze verschillende illegale 

middelen gebruiken”. 

Aan het woord is Ann 

Boschmans, sinds begin april 

2006 afdelingshoofd van het 

dagcentrum Antwerpen. Naar 

aanleiding van haar recente 

aanstelling zetten we deze 

afdeling die geconfronteerd 

wordt met een grootstedelijke 

problematiek speciaal in de 

kijker. 

Het dagcentrum, gelegen in de Dambruggestraat, werkt 

met een deskundige, gemotiveerde ploeg die bestaat uit 

een 30-tal personen. Het team is heel divers samengesteld. 

Bedoeling is de multiculturele samenleving zo goed moge-

lijk te weerspiegelen. Op die manier kan elkeen ook veel 

van elkaar leren. Ann Boschmans vertelt openhartig over de 

verbouwingen, de werking van het dagcentrum, de samen-

werking met andere hulpverleningcentra, de problemen 

met de subsidie en de slaagkansen van haar cliënten. 

Ann Boschmans studeerde psychologie en heeft een tijd-

lang in de forensische sector gewerkt. Voor ze de overstap 

naar De Sleutel maakte, werkte ze voor het Steunpunt Al-

gemeen Welzijnswerk o.m. met seksueel delinquenten. Ze 

heeft ook geholpen met de oprichting en de coördinatie van 

het Time-Out project rond agressiebeheersing voor plegers 

van (ex-) partnergeweld. Verder deed ze ook aan hervalpre-

ventie en hulpverlening op doorverwijzing van justitie om 

hen te motiveren hun gedrag in de toekomst te controleren.

“Ik maakte de overstap omdat het tijd was voor een nieuwe 

uitdaging,” verduidelijkt Ann, “Wat ik geleerd heb in mijn 

vorige job kan ik hier goed gebruiken. Ook daar moest ik 

zorgen voor een team dat werkt met een doelgroep die mini-

maal gemotiveerd is. De ervaring in het werken rond agres-

sieproblematiek komt zeker in de drughulpverlening van 

pas. Het creëren van een veilig klimaat waar mensen kunnen 

werken aan hun drugprobleem, ervoor zorgen dat het hier 

voor cliënten en personeel een veilige omgeving is”. 

Iedereen wordt geholpen
Het Antwerpse dagcentrum bereikt een heel diverse doel-

groep van mensen met drugproblemen. Ann Boschmans: 

“Wij helpen mensen die nog op straat rondhangen - zij 

hebben de hulpverlening nog niet bereikt of zijn daartoe 

nog niet bereid - via het straathoekwerk (project) en het 

activeringsproject. Met het activeringsproject proberen we 

de  mensen die hier op de pleintjes rondhangen in bewe-

ging te krijgen door activiteiten te organiseren. Daarnaast 

hebben we ook het aanbod aanmelding en oriëntatie waar 

problemen in kaart worden gebracht en voor iedereen de 

beste aanpak wordt gezocht. Dat kan meedraaien in een 

groepswerking zijn of een individuele begeleiding volgen 

In de woonkamergroep zitten mensen die al langdurig 

gebruiken. Zij krijgen eventueel substitutiemiddelen. De 

bedoeling is hun situatie stabiel te houden en de structuur 

in hun leven te behouden. Bij hen zijn er vaak bijkomende 

psychologische problemen,” aldus Ann. 

Via de modules oriëntering en individuele begeleiding 

worden ook jongeren die problemen hebben met canna-

bisgebruik geholpen. “Wij bereiken dus zowel de mensen 

op straat, die nog niet klaar niet zijn om in behandeling 

te gaan, als mensen die substitutiemedicatie krijgen tot 

mensen bij wie er een beginnend probleem is met illegale 

middelen en waar we vrij snel kunnen ingrijpen. Onze 

trajectbegeleiders helpen onze cliënten bij hun zoektocht 

naar werk, of motiveren hen om een opleiding te starten. 

Verbonden aan het centrum hebben we ook nog enkele 

outreachmedewerkers. Zij gaan met cliënten mee naar 

het OCMW, de RVA of zorgen ervoor dat ze bij hen thuis 

aanwezig zijn als er een budgetmeter van Electrabel wordt 

geplaatst.”

Wat het medische luik betreft werken in het dagcentrum 

werken twee verslavingsartsen en een psychiater. Zij 

schrijven de substitutiemiddelen voor, bepalen de nodige 

dosis en de manier waarop cliënten hun medicatie krijgen 

of ontwennen. “Velen komen hun methadon hier opdrin-Je
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ken,” zegt Ann. “Substitutiemedicatie zorgt ervoor dat een 

aantal van die mensen aan het werk kunnen zijn of blijven. 

Methadon kadert altijd in een behandelingsprogramma: 

bij ons mogen mensen enkel in het methadonprogramma 

stappen als ze daarnaast ook in het groepsprogramma 

zitten of individuele begeleiding krijgen. Zo hoeven ze door 

het krijgen van een onderhoudsdosis geen contact meer te 

hebben met dealers of kan er gecontroleerd worden afge-

bouwd. De artsen bieden ook algemene gezondheidszorg 

en de psychiater staat in voor de psychiatrische zorg. Er zijn 

hier veel mensen met een dubbeldiagnose. Ze hebben een 

drugprobleem en daarnaast ook psychiatrische of persoon-

lijkheidsproblemen.”

“Twee voordeurensysteem”
Het dagcentrum probeert iedereen met een drugprobleem 

te bereiken maar dit is niet altijd even gemakkelijk. “Wat 

voor de ene persoon een lage drempel is, is voor de andere 

een hoge drempel. Voor veelal gemarginaliseerde cliënten 

die komen voor substitutiemedicatie maken we ons onthaal 

zo laagdrempelig mogelijk. Tegelijkertijd schrikken we dan 

echter een moeder af die met haar zestienjarige zoon op 

consultatie wil komen. Om ervoor te zorgen dat ons ont-

haal voor iedereen laagdrempelig is en dat iedereen zich 

welkom voelt, dienen we dus een onderscheid te maken,” 

zo verduidelijkt Ann. Om dit te realiseren wil het dagcen-

trum in Antwerpen in de toekomst werken met een “twee 

voordeurensysteem”.

“We zullen gebruik maken van twee voordeuren met 

daarachter twee verschillende soorten onthaal. Via de ene 

voordeur zullen de cliënten hun methadon kunnen komen 

halen en zal de woonkamergroep en de onthaalgroep geor-

ganiseerd worden. Dit onthaal zal dienen voor de minimaal 

gemotiveerde cliënten of de cliënten waar niet direct vol-

ledig wordt afgebouwd. In het andere onthaal kunnen we 

dan andere mensen bereiken en een aangename, rustige 

wachtzaal voorzien waar ook die moeder met haar zestien-

jarige zoon terecht kan,” aldus Ann.

Ongeveer dertig procent van het cliënteel van het dagcen-

trum wordt doorverwezen vanuit justitie. Eigenlijk is dit 

niet zo heel veel. “Het gros van de cliënten vindt zelf de 

weg naar De Sleutel. We krijgen ook doorverwijzingen van 

andere centra in de buurt, waar we goed mee samenwer-

ken. In Antwerpen zijn er  een viertal belangrijke centra die 

werken met de doelgroep van druggebruikers: Free Clinic, 

Het dagcentrum in Antwerpen – opgericht in 1989 

– biedt een ruime waaier aan hulpverlening. Deze 

laagdrempelige unit, gelegen in een multiculturele 

maar ook kansarme buurt – nabij het De Coninc-

plein –, biedt hulp op maat van de cliënt. In functie 

van de vraag en de problematiek kan de cliënt er  

participeren in de onthaalgroep (voor laagdrem-

pelige opvang en oriëntatie), de interactiegroep 

(deeltijds groepsprogamma) of de woonkamergroep 

(voor dagopvang). Men kan er ook terecht voor indi-

viduele begeleiding en behandeling. In combinatie 

met één van bovenstaande modules is het mogelijk 

om in het centrum medische en psychiatrische 

ondersteuning te genieten en om subsititutiemedi-

catie te verkrijgen. Er bestaat eveneens een aanbod 

inzake outreach- en straathoekwerk. Daarnaast 

voert het dagcentrum het activeringsproject uit en 

wordt door middel van trajectbeleiding gewerkt rond 

tewerkstelling van (ex-)drugsverslaafden. Tot slot is 

er een familiewerking die instaat voor de ondersteu-

ning van de directe omgeving van de gebruiker. 

Om ervoor te zorgen dat het onthaal voor iedereen 

laagdrempelig is wil het dagcentrum in Antwerpen in 

de toekomst werken met een ‘twee voordeurensysteem’.
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Er is een goeie samenwerking met de andere drugcentra in 

de stad. Dankzij regelmatig overleg slaagt men erin om op 

lokaal vlak samen bepaalde knelpunten in beeld te brengen.

spitst zich eerder toe op de methadongebruikers en harm-

reduction, Altox is een dienst geestelijke gezondheidszorg 

gespecialiseerd in verslavingsproblematiek, en Adic biedt 

een residentieel crisisprogramma aan. Er is een goeie sa-

menwerking met die andere centra. We hebben regelmatig 

een overleg om op lokaal vlak samen bepaalde knelpunten 

op de agenda te plaatsen. Een belangrijk middel hiervoor is 

het Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen, afgekort SODA. Via 

dat orgaan kunnen wij signalen geven aan de stad”. 

Mensen zonder papieren
Het dagcentrum wordt grotendeels gefi nancierd via midde-

len afkomstig van het RIZIV. Ann Boschmans: “In conven-

ties wordt vastgelegd welke prestaties vergoed worden. 

Niet alles wat we doen, kan echter vergoed worden. Een 

sessie moet bijvoorbeeld minimaal 30 minuten duren om 

in aanmerking te komen. In veel gevallen wordt er echter 

minder lang met mensen gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan 

onthaal, urinecontroles, medicatieverstrekking ... De forfai-

taire vergoeding voorzien in de subsidiëring is hiervoor niet 

toereikend. We zetten hier ook extra personeel voor in. In 

Antwerpen zitten we ook echt met een grootstedelijke pro-

blematiek. Zo worden we hier regelmatig geconfronteerd 

met mensen zonder papieren die een drugprobleem heb-

ben. In een aantal gevallen krijgen we voor deze mensen de 

vergoeding niet geregeld. Ook de familiewerking moeten 

we met eigen middelen dragen. Veel ouders weten niet 

goed wat ze moeten doen als ze ontdekken dat hun zoon 

of dochter drugs gebruikt. Moet ik nog zakgeld geven en 

hoeveel? Wat kan ik verwachten? Hoe pak ik dat aan? Er zijn 

ook veel vragen over de producten zelf, over welk effect be-

paalde producten hebben. Om aan die vragen tegemoet te 

komen, organiseren we tweemaal per jaar vijf avonden voor 

partners of ouders van mensen met een drugprobleem. Er 

wordt informatie gegeven maar er is ook de mogelijkheid 

om vragen te stellen. Te veel denken ouders dat het hun 

schuld is dat hun kind aan de drugs zit. Die familiewerking 

is dus echt belangrijk.” 

“We merken trouwens dat er in vergelijking met vroeger 

meer minderjarigen rondlopen die een drugprobleem 

hebben. Daarom proberen we nu uit te zoeken hoe we die 

jongeren beter kunnen bereiken, hoe ze sneller de weg 

naar ons kunnen vinden en hoe we ze een meer specifi ek 

aanbod kunnen aanbieden. Dit is ook een beetje preventie 

want we proberen er zo snel mogelijk bij te zijn en niet te 

wachten tot het probleem veel groter is.”

Op de vraag hoe het dagcentrum de slaagkansen van hun 

cliënten inschat, antwoordt Ann: “De slaagkansen moeten 

bekeken worden in functie van de oorspronkelijke doel-

stellingen. Algemeen beschouwd is doelstelling van de 

hulpverlening de ‘maximaal haalbare reïntegratie’ van elke 

individuele cliënt. Een streven naar een zo stabiel mogelijk 

maatschappelijk functioneren. Hierbij wordt uitgegaan 

van de vraag en de mogelijkheden van de cliënt. Concreet 

betekent dit dat de doelstellingen op het gebied van drug-

gebruik kunnen variëren van basiszorg en het beperken van 

de schade van gebruik, het verwerven van controle over 

gebruik, tot het stoppen met gebruik en het voorkomen van 

herval in gebruik of problematisch gebruik. De specifi eke 

doelen zijn tegelijk afhankelijk van wat op een moment rea-

listisch is voor die persoon. Ons aanbod is daar dan ook op 

afgestemd. Samen met de cliënt trachten we de betekenis 

van de verslaving te achterhalen en de cliënt te begeleiden 

in het duidelijker communiceren en het zoeken van alterna-

tieven, een proces van (her)vallen en opstaan

En het uiteindelijke doel? Een kwaliteitsvoller leven, 

waarbij geloof in verandering, hoe klein ook, onze drijfveer 

blijft. In onze begeleidingen stellen we ons samen met de 

cliënt tot doel de verslaving onder controle te krijgen en ze 

te stoppen door het leren van meer functionele antwoorden 

op de individuele, relationele en maatschappelijke noden.”
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Straathoekwerk is een belangrijk onderdeel van de werking 
van onze dagcentra. Binnen het straathoekwerk zoeken we 
actief druggebruikers op met als voornaamste oogmerk 
‘contact leggen’. We richten ons tot druggebruikers in hun 
eigen leefwereld: jongeren en volwassenen die geen con-
tact hebben met (drug-)hulpverlening. We ondersteunen 
hen in hun eigen milieu en we werken naar doorverwijzing 
in de hulpverlening toe. Daarnaast vervult het straat-
hoekwerk een signaalfunctie voor het dagcentrum en zijn 
regionale partners. We laten straathoekwerker Sulliman 
zijn verhaal doen. Ook Luc Martens, actief binnen het Ant-
werpse activeringsteam, is er komen bijzitten. 

Sulliman werkt al zes jaar als straathoekwerker voor De 

Sleutel. Dankzij  zijn vrijwilligerswerk in een jeugdhuis 

leerde hij een straathoekwerkster kennen, die bij hem de 

interesse voor dit soort werk opwekte. Omdat hij voordien 

al veel met jongeren bezig was besloot hij zijn job bij De 

Post op te geven om aan een nieuwe uitdaging te begin-

nen. Op zijn drieëntwintigste mocht hij dan, na 3 maanden 

opleidings- en observatieopdrachten, de straat op. Hij 

werkt vooral met allochtone jongeren. Zijn Marokkaanse 

afkomst speelt hier in zijn voordeel. Terwijl hij werkte als 

straathoekwerker, volgde Sulliman de opleiding jeugd-en 

gehandicaptenzorg. Hij is De Sleutel dan ook erg dankbaar 

voor deze kans.

“In de  voorbije zes jaar is er veel veranderd in het straat-

beeld”, vertelt Sulliman. “Ik werk nog altijd met dezelfde 

jongeren van vijf - zes jaar geleden maar er zijn toch veel 

verschuivingen geweest. Toen ik begon lag de nadruk op 

allochtone risiscojongeren. Dat waren jongeren van twaalf 

of  elf jaar die pakjes rondbrachten voor dealers. “Eerst 

was er maar één straathoekwerker in De Sleutel,” vervolgt 

Luc. Remi zag dat er een hele groep jonge, Marokkaanse 

jongeren veel geld verdiende met dealen, maar ze gin-

gen ook heel snel de dieperik in, omdat ze niet van hun 

eigen producten konden afblijven. Remi kon geen contact 

krijgen met hen en zo is dat project gestart. Gedurende de 

daaropvolgende jaren zijn we in de wijken Noord, Zuid en 

Borgerhout categoriaal gaan werken met deze allochtone 

risicojongeren.

Momenteel werken we meer per territorium en met 

verschillende doelgroepen. Dat is een evolutie van de 

laatste drie jaar. Er zijn nu ook groepen bijgekomen waar 

meer aandacht naartoe gaat, zoals illegalen. Daar staat de 

drugproblematiek niet altijd centraal. Eigenlijk is dat bij 

straathoekwerkers altijd zo; we focussen ons niet alleen op 

het druggebruik, maar ook op de omgeving waarin drugge-

bruikers zitten. We zetten onze kleppen niet op voor andere 

mensen. We zijn er voor iedereen maar weten dat er heel 

veel druggebruikers zijn, dat is in elke buurt zo.”

Voetballen
“De verschillende soorten doelgroepen, waar het leeftijds-

verschil varieert van elf tot dertig jaar, zorgen ervoor dat 

ik gemotiveerd blijf om verder te zoeken”, aldus Sulliman. 

“Anders heb je gemakkelijk een burn-out. Straathoekwer-

kers werken op het ritme van de gasten. Wij wachten tot 

er een vraag komt en gaan er niet zelf op af. In het begin 

moet je wel een beetje reclame maken, je bekend maken 

in de buurt.” “Als uitgangspunt gebruik je meestal iets van 

jezelf,” verklaart Luc. “Sulliman nam een bal en gooide 

Contact leggen met druggebruikers 
binnen hun eigen leefwereld
‘Straathoekwerkers zijn er voor iedereen!’
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Straathoekwerkers werken op het ritme van de gasten. 

Ze wachten tot er een vraag komt en gaan er niet zelf op af.
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hem op het plein en door te voetballen kon hij met de jonge 

gasten van start gaan. Dat is zijn stijl, zo gaat hij te werk. 

In het begin gaat dat helemaal niet over hun problemen 

of over gebruik.” Sulliman beaamt: “Dat was mijn manier 

van werken maar je kan ook een vzw binnenstappen, of op 

een bank zitten en na een tijdje komen ze rond u zitten. Zo 

begint dat.” 

Luc werkte vroeger als afdelingshoofd van het dagcen-

trum en ging nadien op straat werken. Nu werkt hij bij het 

activeringsteam. “De gasten kenden mij wel als vroegere 

directeur van het dagcentrum. In het begin moest ik uitkij-

ken en voorzichtig zijn want sommige ex-cliënten had ik al 

gesanctioneerd. Ik wist niet hoe ze gingen reageren, want 

de straat is van hen. Ik deed het heel rustig aan en ik kreeg 

meer respect dan negatieve reacties. Sommige gasten kun-

nen we niet bereiken maar als een gast die respect heeft 

op het plein zegt: je moet eens met Luc of Sulliman praten, 

krijgen we wel contact.”

Thermometer
“Straathoekwerkers bouwen een vertrouwensband op met 

de jongeren door hen te laten zien dat we niet tussenko-

men of dat respectvol doen”, zegt Luc. “Op zes jaar tijd 

komt dat vanzelf.” gaat Sulliman verder, “Omdat je al zo 

lang in de buurt staat. Als de politie in de buurt komt, heb 

ik daar geen contact mee, ook al weet ik wie wat uitgepookt 

heeft. De jongeren weten dat ik niets ga zeggen”. 

“Zo wou een school enkel met me samenwerken als ik hen 

vertelde wie gebruikt en wie dealt. Ik moest een klikper-

soon zijn. Dit gaat natuurlijk niet want ik werk met die jon-

geren, zij niet. De jongeren weten nu dat ik dit niet gedaan 

heb en zo win je hun vertrouwen.”

Luc: “Je moet ze respectvol behandelen. Je staat daar 

uiteindelijk in een één-één situatie of in een één-meerdere 

situatie. Door te luisteren naar hen, te kijken wat hun vra-

gen zijn en daar iets mee te doen of juist niets mee te doen, 

win je hun vertrouwen. Je moet hun structuurloosheid of 

hun eigen structuren aanvaarden, ook al is dat niet altijd 

even gemakkelijk.”

“Sommige mensen vragen zich af  wat wij eigenlijk doen, of 

ze moeten geld steken in gasten waar ze geen direct maat-

schappelijk belang bij hebben”, zegt Luc. “Ik zie het zo: 

straathoekwerkers zijn een thermometer die voor zichzelf 

meten hoe warm het binnen een bepaald milieu is. We zijn 

zelf nog iets meer dan een thermometer. We kunnen ook 

meewerken aan het bepalen van de temperatuur. Gewoon 

door er te zijn doen we de temperatuur iets dalen of iets 

stijgen. We geven een stuk warmte in de hardheid van het 

milieu en als het milieu oververhit raakt, proberen we koel-

te te brengen. We doen dit met hen en voor hen, vanuit een 

onvoorwaardelijke acceptatie en niet voor de omgeving. Als 

we ze bijvoorbeeld veroordelen omdat ze spijbelen, kunnen 

we de temperatuur niet meer bepalen.”

“Het belangrijkste voor mij,” concludeert Sulliman, “is dat 

straathoekwerkers er zijn voor iedereen en dat iedereen 

ze kan aanspreken. In de buurt waar ik werk, kan ik de 

allochtone meisjes moeilijk bereiken omdat hun broers en 

vaders ook in die buurt rondlopen. Veel mensen denken dat 

straathoekwerkers enkel werken met dealers en criminelen, 

met mensen die problemen hebben. Als wij met iemand 

spreken, krijgen ze direct een stempel: die hebben proble-

men. Ze vergeten dat iedereen bij ons terecht kan.”

Straathoekwerkers fungeren als een soort thermometer 
die de temperatuur in het milieu kan helpen doen dalen of 
stijgen
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De preventiedienst van het Dagcentrum De Sleutel te 
Brugge organiseert reeds een vijftal jaar aangepaste activi-
teiten op maat van tieners opgebouwd rond een uitdagend 
hindernissenparcours. Vooral scholen en verenigingen 
schrijven in voor deze teambuilding activiteit. Jaarlijks ne-
men 800 tot 1000 jongeren over gans Vlaanderen deel aan 
de Sleutelparcours-activiteiten. 
 

“Op een laag touwenparcours in de tuinen van ons dagcen-

trum te Brugge laten we groepen leerlingen aan den lijve 

ondervinden waar we het over hebben als we iets vertel-

len over leefvaardigheden. Deelnemen aan dit parcours 

bevordert de groepsgeest en laat de groepsdynamica 

positief spelen. We richten ons met deze activiteit specifi ek 

tot jongeren vanaf 15 jaar. Om de doelstellingen te kunnen 

bereiken, moet de groep minimaal uit 8 en maximaal uit 20 

deelnemers bestaan”, zo licht preventiewerker Ruben De 

Schepper toe.

De ervaring van de preventieafdeling van De Sleutel leerde 

dat jongeren de boodschap veel beter onthouden en vatten 

als ze actief kunnen participeren aan een activiteit. Zeker 

als dit gecombineerd wordt met een activiteit met een 

uitdagend karakter. “Op die manier zijn we op het idee 

gekomen om op de terreinen van het Dagcentrum van De 

Sleutel te Brugge een touwenparcours aan te leggen. Aan 

de hand van een aantal hindernissen krijgen jongeren de 

kans om een dag geconfronteerd te worden met zichzelf 

in samenwerking met klasgenoten, leerkrachten, leiding, 

vrienden uit de jeugdvereniging,...”, zo verduidelijkt col-

lega Tom Vanhoutte. 

De activiteiten worden begeleid door de medewerkers van 

de preventiedienst van het Dagcentrum te Brugge. “Door 

het feit dat de aangeboden activiteiten relatief ongekend 

zijn, geloven wij dat zij de beste leerkansen bieden. Ieder-

een wordt aangesproken om nieuwe facetten van zichzelf te 

gaan exploreren. Dit maakt de link naar het dagdagelijkse 

leven zo duidelijk”, aldus de preventiewerkers.

Het concept van een touwenparcours is ontwikkeld uit de 

trainingsmodellen die uitdagende en avontuurlijke activi-

teiten gebruiken als vormings- en trainingsmodellen. Deze 

oefeningen of opdrachten vormen het uitgangspunt om op 

een ervaringsgerichte manier wat te leren over individu en 

groep.

Praktisch

DAGINDELING

De activiteit wordt georganiseerd tussen 9 en 16 uur. In 

overleg met de begeleider van De Sleutel legt u het tijd-

schema voor die dag vast. De meegenomen picknick eten 

we ter plaatse op. Bij slecht weer eten we binnen.

AANGEPASTE KLEDIJ

Elke deelnemer dient sport- én regenkledij mee te hebben 

die vuil mag worden. Bij de keuze van kledij moeten deel-

nemers er rekening mee houden dat we bij minder aange-

name weersomstandigheden doorgaan met de opdrachten.

KOSTPRIJS

Voor groepen, scholen, verenigingen van Brugge: € 60,00 

voor een groep van maximum 20 deelnemers.

Voor groepen, scholen, verenigingen van buiten Brugge: 

€ 200,00 voor een groep van maximum 20 deelnemers.

Reserveren
Via de website of bij De Sleutel - Dagcentrum Brugge, 

Barrièrestraat 4, tel: 050 - 40 77 74

Iedereen wordt tijdens 

een Sleutelparcours 

aangesproken om nieuwe 

facetten van zichzelf 

te gaan exploreren.
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//  Tewerkstelling   // 

Eind dit jaar blaast het project Per-
spectief zijn 5de verjaardagskaarsje 
uit. Tijd dus om deze werking eens in 
de kijker te zetten. Het betreft immers 
een unieke samenwerking tussen een 
openbare dienst (OCMW Gent) en een 
privé-initiatief (vzw Sociale Werk-
plaats De Sleutel). 

Trajectbegeleiding voor mensen 
met een (ex)drugprobleem, of hoe 
men via tewerkstelling en sa-
menwerking (ex)druggebruikers 
kansen biedt om maatschappelijk 
te (re)integreren

Perspectief is ontstaan vanuit een 

samenwerking tussen de dienst Oplei-

ding- en Tewerkstelling (OTC) van het 

Gentse OCMW en vzw Sociale Werk-

plaats De Sleutel, in het kader van de 

zogenaamde art.60 § 7 tewerkstelling.

Dit is een maatregel waarbij een 

OCMW zelf als werkgever kan optre-

den voor zijn leefl ooncliënten. Hier-

mee wil men aan de OCMW-cliënten 

een werkervaring aanbieden waarbij 

naast tewerkstelling ook vorming 

deel uitmaakt van het programma. De 

combinatie van werken en leren moet 

de cliënt voldoende sterk maken om 

meer kansen te maken op de reguliere 

arbeidsmarkt.

Voor deze tewerkstellingen zijn werk-

plaatsen nodig waar men mensen 

kansen wil geven om te leren. Eén van 

de werkplaatsen waar het OCMW al 

jarenlang mee samenwerkt is de Soci-

ale Werkplaats De Sleutel.

  

We ondervonden dat we maar kans 

op succes hadden met de doelgroep 

van (ex)druggebruikers wanneer 

OCMW, drughulpverlening en sociale 

economie heel nauw zouden gaan 

samenwerken rond de cliënt. Het toen-

malige praktijkmodel voldeed hier niet 

volledig aan. Een bijgestuurde aanpak 

drong zich op.

Dit was eind 2001. De aanzet voor 

Perspectief was geboren. We konden 

hierbij rekenen op fi nanciële steun van 

het ministerie voor maatschappelijke 

Integratie.

Bij de partners van het project (OCMW 

en vzw Sociale Werkplaats De Sleutel), 

is er een sterk geloof dat tewerkstel-

ling een heel belangrijk hefboom is 

in het kader van integratie in de sa-

menleving, ook voor de doelgroep van 

(ex)druggebruikers.

De naam “Perspectief” is niet toevallig 

gekozen, we willen hiermee benadruk-

ken dat we aan onze cliënten een echt 

“perspectief” op een betere toekomst 

willen bieden.

Dit gaat vaak hand in hand met een 

tewerkstelling. Er is wel een voor-

waarde: om een tewerkstelling te laten 

slagen moet er ook aandacht zijn voor 

andere problemen waar deze doel-

groep meestal mee kampt.

Zo kunnen er moeilijkheden zijn op 

vlak van wonen, op relationeel gebied, 

er kan nog sprake van druggebruik 

zijn, enz.

Vandaar dat Perspectief de cliënt een 

begeleiding aanbiedt op alle levens-

domeinen nl.

• lichamelijke gezondheid

• arbeid, opleiding en inkomen

• drugs en alcohol

• justitie en politie

• familie en sociale relaties

• psychische en emotionele situatie

Het is duidelijk dat teamwork hier be-

langrijk is. Een hulpverlener alleen kan 

nooit al deze thema’s aanpakken met 

de cliënt. Er moet dus een netwerk van 

hulpverleners gevormd worden die elk 

vanuit hun specifi eke deskundigheid 

hun inbreng doen in de begeleiding.

Ter illustratie enkele voorbeelden van 

cliënten die in het project begeleid 

worden.

Perspectief in de kijker
5 jaar samenwerking tussen OCMW Gent en vzw Sociale Werkplaats    De Sleutel

‘We ondervonden dat we meer kans op succes hadden met de doelgroep van 
(ex)druggebruikers wanneer OCMW, drughulpverlening en sociale economie 
nauw zou samenwerken.’
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//  Tewerkstelling  // 

Uit de voorbeelden blijkt dat het 
mensen betreft met problemen op 
diverse levensdomeinen. 

Het ene domein beïnvloedt het andere 

en het is precies daarom dat enkel een 

integrale benadering kan werken.

Uniek aan het project is wel het sterke 

accent dat gelegd wordt op tewerk-

stelling.

Want hoewel deze mensen vaak nog 

drugs gebruiken stellen zij heel vaak 

de vraag naar werk. Ook voor hen is 

dit dé manier om uit hun situatie te 

ontsnappen en een betere toekomst 

op te bouwen.

Door de krachten op het werkveld te 

bundelen menen wij daadwerkelijk bij 

te dragen tot de (re)integratie van onze 

doelgroep in de maatschappij.

Perspectief in de kijker
5 jaar samenwerking tussen OCMW Gent en vzw Sociale Werkplaats    De Sleutel

T. is een 20-jarige jongeman met een 

problematische familiale achtergrond. 

Hij wordt opgevolgd binnen de Dienst 

Jeugd van het OCMW.

Hij is vrij snel tijdens zijn deelname aan 

het project naar een art.60 tewerkstel-

ling als keukenhulp georiënteerd.

Hij gebruikt nog redelijk wat drugs 

o.a. heroïne, cocaïne, cannabis en 

ook alcohol. Het is een jongen die wil 

werken maar het gebruik zorgt soms 

voor problemen. Er zijn  telaatkomin-

gen en onwettige afwezigheden. Via 

gesprekken en afsprakennota’s volgt 

de trajectbegeleider dit op en probeert 

stapje voor stapje de arbeidsattitudes 

bij te schaven. T. is ook nog heel jong 

en beïnvloedbaar. Zijn vriendenkring 

bestaat vnl. uit gebruikers. Hij heeft zelf 

weinig probleembesef t.a.v. zijn gebruik 

en is weigerachtig voor hulpverlening. 

Via motiverende gesprekken wordt 

gepoogd hierin verandering te brengen. 

Ook hier is er via wijkwerk en trajectbe-

geleiding een team gevormd rondom T. 
De drughulpverlening geeft aan hoe we 

T. het beste kunnen motiveren om iets 

aan zijn gebruik te doen. Er is ook al 

zicht op naar welke dienst T. kan worden 

doorverwezen wanneer hij de stap wil 

zetten.

J. is een 21-jarige jonge vrouw. Zij is 

reeds gedetineerd geweest en staat 

nog steeds onder probatievoorwaar-

den. Daar waar zij bij de start van de 

deelname aan het project nog volop 

gebruikte is dit de laatste tijd gemin-

derd. Vele gesprekken met de bege-

leiding en een relatiebreuk hebben 

daartoe bijgedragen. J. bevindt zich 

momenteel in een goede periode en is 

gemotiveerd om haar traject naar werk 

aan te vatten. Diverse pistes liggen 

open, o.a. opleiding, sollicitatietrai-

ning, werkervaringsprojecten,...

Gezien haar verleden heeft J. het 

moeilijk om mensen te vertrouwen. 

Zij is in haar jeugd jarenlang misbruikt 

geweest door haar vader.

Er is reeds een paar keer een doorver-

wijzing geweest naar een psychologi-

sche dienst maar J. heeft het moeilijk 

om de stap te zetten. Toch geeft zij 

soms de nood hieraan toe. Er wordt 

momenteel samen met de psychologe 

bekeken hoe de drempel voor J. kan 

verlaagd worden.

Het team rondom J. bestaat uit de 

wijkwerker, de trajectbegeleider en de 

justitie-assistente. Mogelijks zal hier 

in de toekomst ook de psychologe aan 

toegevoegd worden.

K. is een 30-jarige man van Marok-

kaanse afkomst. Hij heeft een heroïne- 

en gokverslaving. 

Er is dus ook fi nancieel een groot klu-

wen. K. laat zich momenteel voor zijn 

verslavingen behandelen. 

Wanneer hij wat gestabiliseerd is zal 

hij terecht kunnen in de sociale werk-

plaats De Sleutel. 

Hij heeft daar in het verleden reeds 

een tijdje gewerkt. 

K. heeft het moeilijk om weg te gera-

ken uit het drugsmilieu. 

Hij is verhuisd naar een andere wijk 

om drugkennissen te ontlopen. 

K. is iemand met capaciteiten maar 

hij heeft een laag zelfbeeld en last van 

angsten.

De wijkwerker volgt K. op tijdens zijn 

verblijf in het behandelcentrum. Met 

haar wordt ook de mogelijkheid tot 

budgetbeheer open gehouden. 

De trajectbegeleider onderhoudt 

contacten met de sociale werkplaats 

om K. daar naar toe te leiden na zijn 

opname. Via de samenwerking met de 

drughulpverlening wordt gekeken wat 

er aan nazorg kan worden gedaan op 

gebied van het verslavingsprobleem 

en de psychische moeilijkheden. 

De naam Perspectief wil benadrukken dat aan de 
cliënten een echt perspectief op een betere toe-
komst wordt geboden.
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De Sleutel leidt het trainingsproject “Knowhow” in Rusland 
om bij te dragen tot meer en betere preventie of hulp van 
drugproblemen. 

De Vlaamse Gemeenschap subsidieert 

€ 45.000 van de € 91.500 die nodig is 

voor dit innovatieproject in een van de 

meest kwetsbare gebieden in de wereld 

vandaag voor drugverslaving. Voor de 

rest van de centen zorgen projectpro-

motor De Sleutel (35%) en de partneror-

ganisaties in Rusland (15%). 

Onze afdeling preventie was in 2002 

uitgenodigd door New Life, een private 

stichting in Samara, een grote stad aan 

de Wolga. Op een congres in het grote parlementsgebouw 

legde New Life moderne en Europese voorbeelden van 

preventie of hulpverlening uit aan het 100-koppige publiek 

van administratie, politiek, onderwijs, psychiatrie, andere 

private stichtingen en de nog steeds niet ontbrekende 

veiligheidsdiensten. 

Het welslagen van internationale projecten hangt voor een 

groot stuk af van goede contacten en zo was het ook hier: 

ondanks de grote afstand, moeilijke communicatie en taal-

problemen konden we een contract afsluiten met partners 

die we in Samara hadden leren kennen. 

Opleidingsinstituut SIPKRO, een rehabilitatiecentrum, een 

private stichting en de Samara universiteit zijn onze eerste 

partners die het fonds van de Vlaamse Gemeenschap 

aanwenden voor training van hun medewerkers. In een 

volgend magazine vertellen we u hoe therapeute Kristel 

Lamonte van De Sleutel en preventiespecialist Peer van der 

Kreeft in Rusland bij -24° Celcius een “TOT” gaven: Training 

Of Trainers. De bedoeling daarvan is dat de deelnemers aan 

deze trainingen op hun beurt de knowhow doorgeven aan 

andere Russische medewerkers en vrijwilligers. U zult lezen 

dat we extra aandacht besteden aan het werken met ouders 

en met ex-verslaafden in de behandeling. 

Half mei reist Peer opnieuw naar Samara, waar collega’s uit 

Rostov en Sint-Petersburg zijn uitgenodigd om ook in hun 

oblast (provincie) aan deze vorm van deskundigheidsbevor-

dering te werken. 

12

N
u

m
m

e
r 

7
/2

0
0

6
//  Internationaal   // 
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Het project Kunci in Indonesië krijgt steeds meer vaste 
vorm. Ondanks de aanhoudende berichten over onheilspel-
lende natuurelementen blijven de bewoners van de opge-
starte Therapeutische Gemeenschap positief gemotiveerd. 
Gelukkig kenden we geen schade 
aan de gebouwen in Nandan, nabij 
Yogyakarta. Intussen wordt nu ook 
de link gelegd tussen hulpverlening 
en werk. De drughulpverlenings-
unit Kunci (= Indonesisch voor De 
Sleutel) is opgebouwd rond dezelfde 
pijlers als De Sleutel in Vlaanderen: 
hulpverlening, preventie en tewerk-
stelling. De preventiewerking en de hulpverlening waren 
reeds eerder opgestart. Nu wordt ook werk gemaakt van 
het bevorderen van de reïntegratie via het aanleren van 
arbeidsattitudes. 

Dankzij creatieve sessies (schilderen, tekenen,...) leert het 

team van de Therapeutische Gemeenschap onder leiding 

van klinisch coördinator Honorius hoe de bewoners beter 

hun gevoelens kunnen uiten en erover praten. Ook alle 

aanwezige artisanale kennis wordt benut. Veel families 

leven van het vervaardigen van armbandjes, schilderen op 

glas, houtwerk, sandalen, batik, ... Deze familiale industrie 

is voor een groot deel stilgevallen na de bomaanslag op 

Bali. Ook onze cliënten, hebben van thuis uit een dergelijke 

ambachtelijke vorming meegekregen. Daarom onderzoeken 

we momenteel welk product we op grotere schaal kunnen 

beginnen produceren. In Indonesië zijn er diverse kanalen 

om deze aan de man te brengen. Tegelijk zoekt De Sleutel 

in Vlaanderen partners om die artisanale producten hier op 

de markt te brengen. Op die manier kan de therapeutische 

gemeenschap stap voor stap de eigen kosten leren dragen.

Kleinschalige landbouw
Intussen zijn we qua accommodatie al beter uitgerust. Ook 

de keuken en de ontspanningsruimte zijn nu minimaal 

ingericht. In een latere fase dient alles nog vernieuwd te 

worden. De bewoners voelen zich comfortabel en kunnen 

zich volledig op het groepsprogramma concentreren. Alles 

wordt daarom voorbereid om op een gestructureerde wijze 

aan kleinschalige landbouw te doen, vooral om voor een 

deel in eigen onderhoud te voorzien (moestuin, hydrocul-

tuur, viskwekerij). Het team volgt in dit kader ook verder 

opleiding. De voorbije maanden volgden ze in de Japanese 

club een cursus rond de Japanese cultuur en origami. Aan-

vullend maakten ze kennis met de Japanese keuken.

KNOWHOW, 

project met De Sleutel in Rusland

Partners gezocht voor Kunci

Project in Indonesië pioniert met 
sociale tewerkstelling

De jeugd in Samara is 

niet helemaal anders dan 

die bij ons...
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//  Varia  // 

Op zaterdag 21 oktober concerteert 
Katty Hubrecht (piano) samen met 
Paul Tubex (zang) in Beernem. Dit 
benefi etconcert wordt georganiseerd 
in samenwerking met het oudercomité 
van de Middenschool Sint-Lutgart te 
Beernem. De opbrengst gaat volledig 
naar De Sleutel.

Tijdens dit concert brengen dit gere-

nommeerde duo klassieke muzikanten 

eigen composities op piano maar ook 

muziek van Mozart, Satie, Enrique 

Granados evenals populaire aria’s 

en Vlaamse liederen o.m. van Chris 

Dubois. Na het concert wordt er een 

receptie aangeboden. 

De opbrengst van dit concert gaat vol-

ledig naar de werking van de Sleutel. 

De muzikanten spelen die dag gratis. 

13

Dit jaar bestaan de OCMW’s 30 jaar. 
Dit wil het Gentse OCMW vieren door 
twee van haar “jarige” projecten in de 
kijker te zetten door het organiseren 
van een studiedag op donderdag 28 
september 2006 in het Provinciaal 
Administratief Centrum te Gent.

Project Integrale Gezinsbegeleiding 

en Project Perspectief, 2 sleutels naar 

maatschappelijke integratie! Een 

aanrader voor wie geïnteresseerd is in 

integrale hulpverlening enerzijds en 

structurele samenwerking tussen een 

OCMW en een VZW anderzijds. 

Het Project Integrale Gezinsbegelei-

ding bestaat 10 jaar. In dit project 

Klassiek benefiet ten voordele 
van De Sleutel

Sociale Werkplaats werkt mee 
aan studiedag

Praktisch

WAAR? 

Middenschool Sint-Lutgart, 

Rollebaanstraat 10 te Beernem

WANNEER? 

zaterdag 21 oktober 2006; 

aanvang 20u

TOEGANG? 

€ 10 per persoon in voorverkoop en 

€ 12 aan de kassa. 

KAARTEN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ 

• De Sleutel, Externe Relaties, Jozef 

Guislainstraat 43A, 9000 Gent

• Bij dagbladhandel Kiekeboek, 

Stationstraat 63A te Beernem

• Bij het oudercomité van de 

Sint-Lutgart middenschool

KAARTEN KUNNEN OOK BESTELD 

WORDEN

telefonisch (09 23 08 710) 

tijdens kantooruren of per mail 

concertendesleutel@fracarita.org

begeleidt men multi-probleemgezin-

nen die een vraag hebben naar opvoe-

dingsondersteuning. Prof. Dr. Tine Van 

Regenmortel (Hoger Instituut voor de 

Arbeid K.U.Leuven) zal een uiteenzet-

ting geven over onze gehanteerde 

methodieken, met name maatzorg, 

empowerment, integraal werken,... 

Daarnaast wordt het Project Integrale 

Gezinsbegeleiding uitgebreid voorge-

steld en laten we de stem van de cliënt 

en de medewerkers horen.

Perspectief is reeds 5 jaar een uniek 

samenwerkingverband tussen de 

welzijnsbureau’s van het OCMW Gent, 

het Opleidings- en Tewerkstellingscen-

trum van het OCMW en de vzw Sociale 

Werkplaats De Sleutel. Het project 

wil mensen met een drugprobleem 

via tewerkstelling in de maatschappij 

integreren. Dit gebeurt door middel 

van een intensieve samenwerking tus-

sen een OCMW, de drughulpverlening 

en sociale economie. Tot wat die vijf 

jaar samenwerking heeft geleid wordt 

toegelicht tijdens 4 workshops rond 

de thema’s screening en oriëntering, 

gehanteerde methodiek, beleid en 

organisatie en begeleiding op de 

werkvloer.

Meer informatie
vzw Sociale Werkplaats De Sleutel 

tel: 09 232 58 08



De Therapeutische Gemeenschap 
(TG) voor Dubbel Diagnose te Gent 
daagde dit voorjaar zichzelf uit om 
het volledige traject van de Ronde Van 
Vlaanderen - 258 km - af te leggen in 5 
dagen. Van Brugge naar Meerbeek, in 
weer en wind! Overnachten deden ze 
op vooraf vastgelegde plaatsen. Dank-
zij dit project leerden de bewoners 
én de staf grenzen verleggen. “Voor 
onze mensen was dit een persoonlijke 
overwinning en eigenlijk een mooie 
motivatie om persoonlijke dingen te 
overwinnen en verder te gaan in het 
programma”, zo blikt afdelingshoofd 
Griet Coghe terug op de activiteit.

De Therapeutische Gemeenschap 
te Gent is een woon- en behandel-
gemeenschap voor cliënten met 
een dubbele diagnose. De behan-
deling gebeurt via een individueel 
gemoduleerd groepsprogramma 
waarbij gestreefd wordt naar een 
evenwicht tussen enerzijds con-
fronterende, structurerende en 
anderzijds een ondersteunende, 
begrijpende aanpak. Dubbele 
diagnose slaat op misbruik of 
afhankelijkheid aan illegale mid-
delen, alcohol en medicatie, in 
samengaan met een ernstige 
psychiatrische stoornis.

Het “Ronde van Vlaanderen”-fi etspro-

ject is ontstaan door verder te zoeken 

naar activiteiten die parallel met het 

therapeutisch programma konden 

bijdragen aan de bevordering van de 

integratie van de bewoners van de TG. 

Hiervoor bouwden we verder op de 

reeds bestaande traditie om via deel-

name aan sportieve activiteiten naar 

buiten te treden. 

“Fietsen is in het verleden steeds een 

goede optie gebleken. Via de orga-

nisatie van fi etsuitstappen konden 

onze bewoners een stap dichter bij 

de maatschappij zetten. Het opende 

ook mogelijkheden voor individuele 

verplaatsingen zoals naar de kapper of 

tandarts of in groep”, zo vertelt Griet 

Coghe. 

Het rijden van het traject van de Ronde 

van Vlaanderen met de bewoners is 

als project gegroeid nadat een eerste 

experiment heel positief geëvalueerd 

werd. Intussen werd dé ronde in het 

voorjaar 2006 voor de derde maal 

gereden door de mensen van de The-

rapeutische Gemeenschap.

De eerste doelstelling van het fi ets-

project is het behalen van een voor-

opgesteld doel: de eindstreep halen 

van elke dag en de uiteindelijke eind-

streep van de ronde. Het verleggen 

van de eigen grenzen zijn belangrijk 

en daarbij ook het bereiken van iets 

dat je niet denkt te kunnen bereiken. 

Tweede doelstelling is het verhogen 

van een teamgevoel tussen de cliën-

ten, bij een groep behoren. Daarnaast 

is de verhoging van de algemene con-

ditie een doelstelling.

Het project kadert hiermee in het 

gehele programma van de TG met de 

bedoeling cliënten met een dubbele 

diagnose te reïntegreren in de maat-

schappij. Hierbij is het belangrijk dat 

zij geloven in zichzelf en hun eigen 

grenzen leren kennen. Dit jaarlijks 

terugkerend project vult hierbij het 

algemene programma aan, waar we 

voornamelijk werken naar clean leven 

met de eigen kennis over hun beper-

kingen door de psychiatrische proble-

matiek.

GRIET COGHE “Het was een fantastische 

ervaring en tegelijk een gigantische 

uitdaging, ook fysiek. Dit is voor onze 

mensen een persoonlijke overwinning 

en eigenlijk een mooie motivatie om 

persoonlijke dingen te overwinnen en 

verder te gaan in het programma. Het 

belangrijkste is eigenlijk de motivatie 

die onze mensen eruit halen om an-

dere stappen te zetten in het leven. Zij 

zijn niet meer gewoon om hun lichaam 

op een gezonde manier te gebrui-

ken, om door te gaan op een andere 

manier van leven. Eigenlijk zijn ze op 

zoek naar een invulling van het leven. 

Dankzij die ronde confronteren we hen 

met vragen als “wat is nog mogelijk”, 

“wat doen we graag”, “wat kunnen wij 

nog, ...”. 
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//  Hulpverlening  // 

Bewoners Therapeutische Gemeenschap  verleggen grenzen
Werken aan reïntegratie via Ronde Van Vlaanderen-fi etsproject
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Elke Vlaming weet hoe lastig het is om over 
die opeenvolging van bergjes te fi etsen.

Doelstellingen van dit fi etsproject zijn 
o.m. het verleggen van de eigen grenzen en 
het verhogen van het teamgevoel.

1.

2.

1

2



Bewoners Therapeutische Gemeenschap  verleggen grenzen
Werken aan reïntegratie via Ronde Van Vlaanderen-fi etsproject

Deze  “Ronde van Vlaanderen” ver-

trekt vanuit het idee dat het beschik-

ken over mobiliteit een heel belangrijk 

middel is in de (re)integratie van 

cliënten. Het is pas als men plots niet 

meer over de vertrouwde mobiliteit 

beschikt, dat men beseft hoe snel men 

geïsoleerd raakt in de maatschap-

pij. Dankzij dit project kan men de 

bewoners ook makkelijker motiveren 

om deel te nemen aan sportieve ac-

tiviteiten. “Binnen een therapeutisch 

programma is het hebben van vol-

doende beweging van groot belang. 

Tegelijk spelen we met dit fi etsproject 

in op het belang van het aanbieden 

van algemene dagdagelijkse activitei-

ten. Bovendien biedt het fi etsproject 

mogelijkheden om aansluiting te vin-

den bij het verenigingsleven”, aldus 

Katrien Reynaert, klinisch coördinator 

binnen het team. 

Bewoners maken er volgens haar nu 

geen punt meer van om zich 15 km of 

20 km met de fi ets te verplaatsen om 

een hobby uit te oefenen of om zich te 

gaan aanmelden voor een job. 

Maar ook naar de omgeving toe is er 

een meerwaarde. “Destijds hebben we 

ook al een soortgelijk project gehad, 

maar dan eerder een voettocht. Nu 

met de Ronde merken we dat de om-

geving en de familie, veel positiever 

reageert op deze uitdaging. Het is veel 

herkenbaarder. Elke Vlaming weet hoe 

lastig het is om over die opeenvolging 

van bergjes te fi etsen”, aldus Katrien 

Reynaert. 

Bij de behandeling en reïntegratie van 

cliënten met een dubbeldiagnose is 

het programma gericht op motivatie-

bevorderend werken t.a.v. het  versla-

vingsgedrag en de revalidatiestappen. 

Dit creëert vaak druk. Tegelijk dient 

men ook spanningsverlagend te wer-

ken op momenten dat gevoelens wor-

den opgeroepen. Naast het ontspan-

nende aspect is ook de ontlading een 

belangrijk onderdeel van het project.

//  Hulpverlening  // 

Bewoners doen zelf hun verhaal

BEWONER 1

11 uren op een dag, 111 km fi etsen in de regen. Blij als ik was om die eerste dag door mijn streek te rijden. 

Moe, kapot... zou ik niet beter afstappen. Nee, ik zette door en ben er fi er op. De dagen erna: bergen, kasseien en vals plat. 

Het was tof om te zien dat heel ons peleton niet wou plooien. ... Het was voor mij een overwinning, iets dat ik afgewerkt had. 

Het gaf me kracht om door te zetten in het programma.

BEWONER 2

Ik dacht niet dat ik sterk was, maar nu voel ik me opnieuw sterk in mijn schoenen.

BEWONER 3

De 1ste dag was redelijk moeilijk en de laatste 5 kilometer heb ik moeten stoppen, maar voor de rest heb ik alles gedaan, 

zoals alle bergen. Alles kortom.

Nadien voelde ik me super. Ik heb het gevoel dat ik alles aankan nu. Dus mijn programma kan niet meer stuk. 

Ik heb het gevoel dat wij in een heel goede groep zitten en dat ik inderdaad ook beter weet wie mijn medebewoners zijn.

Ik voel er me veel dichter bij betrokken.

BEWONER 4

Het was fantastisch voor mij. De teamspirit, het vechten voor elkaar. Ik voelde mij groeien dag na dag. Ook al die positieve 

aandacht die we de laatste dag kregen. Ik heb toch het gevoel gehad dat het even echt was en dat zal ik nooit meer vergeten.

BEWONER 5

De laatste dag. Iedereen bleek nog gemotiveerd en keek uit naar de laatste beklimming van de dag: dé Muur. We hebben veel 

kunnen lachen en elkaar ondersteund tot de laatste meter. Het was heel tof dat de staf ons bij de aankomst toejuichte en op-

wachtte met hapjes en drankjes en een diploma. Ook de interviews achteraf vond ik leuk, maar ik had serieus de zenuwen.  

LEES OOK MEER OP WWW.DESLEUTEL.BE>
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//  Adressen   // 

 Directie & centrale diensten
 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 Gent
T 09 210 87 10
F 09 272 86 11
E de.sleutel.info@fracarita.org

 Dagcengtrum Antwerpen (DCA)
 Dambruggestraat 78
 2060 Antwerpen
T 03 233 99 14
F 03 225 10 24
E dca.info@fracarita.org

 Dagcentrum Brugge (DCBG)
 Barrièrestraat 4
 8200 Brugge
T 050 40 77 70
F 050 40 77 79
E de.sleutel.dc.brugge@fracarita.org

 Dagcentrum Brussel (DCBL)
 Aanbeeldstraat 14
 1210 Sint-Joost-ten-Node
T 02 230 26 16
F 02 230 75 96
E de.sleutel.dc.brussel@fracarita.org

 Dagcentrum Mechelen (DCM)
 F. De Merodestraat 20
 2800 Mechelen
T 015 20 09 64
F 015 20 09 65
E de.sleutel.dc.mechelen@fracarita.org

 Dagcentrum Gent (DCG)
 Meerhem 30
 9000 Gent
T 09 234 38 33
F 09 223 34 55
E de.sleutel.dcg@fracarita.org

 Crisisinterventiecentrum (CIC)
 Botestraat 102
 9032 Wondelgem
T 09 231 54 45
F 09 231 67 15
E de.sleutel.cic@fracarita.org

 Therapeutische Gemeenschap 
Merelbeke (TGM)

 Hundelgemsesteenweg 1
 9820 Merelbeke
T 09 253 44 40
F 09 253 44 35
E de.sleutel.tg.merelbeke@fracarita.org

 Therapeutische Gemeenschap 
Gent (TGG)

 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 Gent
T 09 342 88 01
F 09 342 87 95
E tgg@fracarita.org

 Residentieel Kortdurend 
Jongerenprogramma

 Zuidmoerstraat 165
 9900 Eeklo
T 09 377 25 26
F 09 377 78 64
E de.sleutel.rkj@fracarita.org

 Preventiedienst
 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 Gent
T 09 231 57 48
F 09 272 86 11
E de.sleutel.preventie@fracarita.org

 VZW Sociale Werkplaatsen 
De Sleutel (SW)

 Mahatma Gandhistraat 2a
 9000 Gent
T 09 232 58 08
F 09 232 58 18
E de.sleutel.soc.werkpl@fracarita.org

 Bezorg ons uw mail adres

 Via dit De Sleutelmagazine wil De Sleutel u informeren over de werking 
van ons netwerk en regelmatig een stand van zaken brengen van 
onze diverse projecten. We willen hiermee ook aangeven hoe 
uw giften besteed worden. 

 Het drukken van dit magazine wordt ons gratis aangeboden door 
drukkerij Die Keure, dit uit sympathie voor de vele donateurs. 
Per zending betalen we echter nog steeds € 0,18. Help ons ook hier 
te besparen door ons uw e-mailadres te bezorgen, zodat we u dit 
magazine voortaan digitaal kunnen toesturen. Met dank om 
uw gegevens te willen doorgeven (onze databank wordt beheerd 
overeenkomstig de privacywetgeving). U kan u later op 
elk moment weer probleemloos uitschrijven.

 Vul onderstaand formulier in en help ons onze kosten te drukken en 
daardoor nog beter uw gift te investeren in onze werking. 

 Ik wens het De Sleutelmagazine voortaan digitaal te ontvangen:

 Naam  ____________________________________________________________________________

 Voornaam  ______________________________________________________________________

 Adres (waar u dit magazine ontvangen heeft)  ___________________________

  ____________________________________________________________________________________

 Straat  _____________________________________________________ nr  __________________

 Postcode  _______________________________________________________________________

Gemeente  ______________________________________________________________________

 E-mail  ___________________________________________________________________________

• Indien gewenst kan u ook inschrijven op onze andere e-zines 

(kruis aan indien gewenst) 

 wenst ook het e-zine van de dienst preventie van 

De Sleutel te ontvangen

 wenst het algemene e-zine gericht naar de hulpverlening te ontvangen

 (dit kan u ook op onze website zelf via www.desleutel.be)

• Indien gewenst kan u zich ook expliciet laten schrappen uit ons mailing-

bestand voor het gedrukte De Sleutelmagazine (wordt automatisch door 

onze diensten uitgevoerd bij opgave e-mail adres)

 wenst het donateursmagazine op papier niet meer te ontvangen

 Overmaken naar De Sleutel 
 Dienst Externe Relaties
 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 GENT
 fax 09 272 86 11
 de.sleutel.info@fracarita.org

www.desleutel.be


