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Met de langverdiende vakantie voor de deur, en de rapporten nog vers in het geheugen, 
blikken we graag even terug op het voorbije schooljaar. Wie zijn dan ook fi er dat we in onze 
afdeling voor minderjarigen te Eeklo mogen stellen dat het vernieuwde onderwijsproject 
echt een vaste plek heeft gevonden in het Residentieel Kortdurend Programma (RKJ). Dank-
zij de samenwerking met de Ziekenhuisschool van de Stad Gent. Een leerkracht vertelt.  

Bewust brengen we in dit nummer het thema diversiteit onder uw aandacht. We vragen ons 
als organisatie af of we met ons hulp- en werkaanbod voldoende rekening houden met de 
eigenheid van druggebruikers afkomstig uit etnisch-culturele minderheden. Een recente 
studie herinnert eraan dat er toch nog heel wat drempels blijven bestaan voor allochtonen 
in de drughulpverlening. Een allochtone medewerker refl ecteert en een ex-gebruiker vertelt 
zijn verhaal.

We maken tevens werk van de verdere onderbouwing van onze visie op verslaving als chro-
nische problematiek. Met de bijdrage ‘Remoralisatie, geloven dat het nog anders kan’, ne-
men we de eerste van de 4 ‘R’ op (de drie overige zijn remediatie, rehabilitatie en recovery). 
Het gaat bij remoralisatie om interventies die elke cliënt met een chronische ziekte op een 
bepaald moment nodig heeft.  Die stap is voor sommige cliënten een voorwaarde vooraleer 
andere interventies mogelijk worden. Voor anderen kan deze stap volstaan waarna ze op 
eigen kracht verder kunnen. 

Als gevolg van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg (art 107) wordt de tradi-
tionele scheidingslijn tussen residentiële en thuiszorg langzaam afgebouwd in het voordeel 
van een gedifferentieerd totaalaanbod. Voor de drughulpverlening wordt het een uitdaging 
om in deze beweging mee te zijn. Ook fi nancieel. De Sleutel tracht intussen haar verantwoor-
delijkheid op te nemen in deze trend van vermaatschappelijking van de zorg (lees blz 4).

We nodigen u tot slot als donateur graag opnieuw uit op onze Zee-zeildag die we organise-
ren op zondag 8 september in Nieuwpoort.  Enkele tientallen schippers bieden zich die dag 
zomaar aan om wildvreemde passagiers mee te nemen op zee. Lees hiernaast vanwaar die 
betrokkenheid komt en wat je als passagier mag verwachten. Ook u kan erbij zijn op deze 
Zee-zeildag (met rivieraanbod in het kader van de Open Monumentendag).

Ik wens u van harte veel leesgenot toe en binnenkort een deugddoend verlof.

Damien Versele
Algemeen directeur De Sleutel

Damien Versele,
Algemeen Directeur De Sleutel
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Op zondag 8 september is het opnieuw Zeezeildag. 
Een regatta vol prachtige jachten vaart uit ten 
voordele van De Sleutel en Tama Moana. Enkele 
tientallen schippers offeren een vrije dag op om 
wildvreemde passagiers mee te nemen op zee. 

Schipper Yvan (49) neemt op 8 september, reeds voor de 
6de keer, een aantal zeezeilvaarders mee op zijn zeilboot. 
Zijn boot ligt reeds een tiental jaar in de VVW van Nieuw-
poort, de uitvalsbasis van de Zeezeildag. Yvan is profes-
sioneel met muziek bezig en geeft les in het deeltijds 
kunstonderwijs. “Als pianoleraar zie ik veel kleine gasten 
groot worden. Dat maakt je wel heel bewust. Je ziet die 
evolutie van kind naar puber tot volwassene. Dan merk je 
dat sommigen begeleiding nodig hebben, nood hebben 
aan een luisterend oor”.
 
Toen Yvan voor het eerst – via een steigergenoot – iets over 
dit Zeezeil-event hoorde, voelde hij zich meteen betrok-
ken. “Noël Ongena, één van de drijvende krachten van 
de Zeezeildag, lag met zijn boot schuin tegenover die van 
mij. We zagen elkaar in de beginperiode vele maandagen 
na elkaar. En van het één is het ander gekomen. Hij begon 
over de samenwerking te praten. Daar wilde ik wel mijn 
steentje toe bijdragen, zeker omdat het in het verlengde 
ligt van mijn beroepsactiviteit. Jongeren beschikken over 
een prachtig potentieel, maar het blijft een fragiele doel-
groep, gevoelig voor invloeden van buitenaf. Er kan snel 
iets mislopen. Je voelt dat zelf in de klas. Dus daar ervaar 
ik wel een link met dit project”. 
“Ik ben al lang een gepassioneerd zeezeiler. Al van in 
mijn kindertijd voelde ik me aangetrokken tot het water. 
Op mijn 18de volgde ik een eerste zeilcursus, haalde de 
nodige brevetten. Daarna volgde een eerste zeiltocht op 
het Veerse Meer,… Ik kan het niet laten om het zeegat 
te kiezen. De zee is voor mij een uitlaatklep om tot rust 
te komen. Ik geniet volop van de wolkenformaties, het 
prachtige licht, de immense ruimte…Ik zet er alles op orde 
en keer als een herbronnen iemand terug”.

8 september
“Zondag 8 september staat in mijn agenda. We kijken er 
erg naar uit en hopen natuurlijk op mooi zeilweer. Het is 
altijd fi jn om mensen aan boord te zien komen met die 
vraagtekens in de ogen. ‘Hoe gaan we op die boot gera-
ken’. Vaak is het hun eerste ervaring. We nemen dan ook 
ruim de tijd om hen gerust te stellen. We lopen even door 
de standaardprocedures, vertellen hoe we uitvaren, wat we 
doen aan boord, waar we op letten,.. Ik ga met opstappers 
niet echt ver in zee. Als iemand zich niet lekker voelt, 
kunnen we tijdig terugkeren…”

 Ambiance 
“Eerst voel ik wel altijd een beetje een afwachtende 
houding, wat logisch is. Maar na een half uurtje merk 
je dat mensen zich beginnen te nestelen, ze zoeken een 
comfortabel plaatsje. Meestal neem ik maximaal 4 men-
sen mee. Soms is het een gezinnetje, soms mensen die 
mekaar niet kennen. Hoe die bemanning dan tot gesprek 
komt, vind ik altijd mooi”. Nog meer plezier beleeft Yvan 
aan de interactie. Iedereen mag actief meezeilen. “Na een 
uurtje doe je als schipper eigenlijk niets meer aan boord. 
En als het dan bijna tijd is om terug binnen te varen, merk 
je dat plots alle passagiers nog eens willen sturen en dat 
ze niet staan te springen om terug te keren. Vorig jaar wou 
een jongedame mijn boot absoluut zelf binnenparkeren. 
Ik heb dat laten gebeuren. Veiligheidshalve hield ik wel de 
gashendel vast... Maar ze deed het prima!”
 
“De Zeezeildag is een aanrader: het op zee gaan, heeft 
iets heel speciaals, een totaal andere dimensie. Daar wil ik 
mensen van laten proeven. Ofwel besmet je dan iemand 
met je virus, ofwel zegt men: ik heb me geamuseerd, ik 
heb het meegemaakt, maar het is niets voor mij. Maar 
elke keer is het mooiste moment toch steeds dat ik op het 
einde van de dag amper mijn roer nog terugkrijg”.

Inschrijven? 
Meer info op www.zee-zeildag.be of bij Rita Brauwers op 
gsm 0474 55 36 52.

[uit het netwerk]

10de editie Zeezeildag: schipper met passie 
voor zeilen vaart voor het goede doel 
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Yvan: “Na een uurtje doe je als schipper eigenlijk niets meer 
aan boord, dan nemen de passagiers het eigenlijk over”
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Binnen de algemene gezond-
heidszorg van morgen zal de 
traditionele scheidingslijn tussen 
residentiële en thuiszorg steeds 
meer vervagen. Intussen groeien 
er op diverse terreinen proeftui-
nen waar mobiele teams ingezet 
worden zodat mensen die hulp 
nodig hebben langer thuis kun-
nen blijven of sneller de residen-
tiële instelling kunnen verlaten. 
Deze beweging doet zich ook 
voor in de geestelijke gezond-
heidszorg. Voor de drughulpver-
lening wordt het een uitdaging 
om in deze beweging mee te zijn. 

Artikel 107
De geestelijke gezondheidszorg 
(ggz) is reeds lang dynamisch op 
zoek naar een betere afstemming 
van het zorgaanbod op de behoef-
ten van personen met psychische 
problemen. In het verleden zagen 
we achtereenvolgens de oprichting 
van ambulante centra geeste-
lijke gezondheidszorg (1975), van 
initiatieven voor beschut wonen en 
psychiatrische verzorgingstehuizen 
(1990). Bijna twintig jaar later werd 
de hoofdzakelijk aanbod-gestuurde 
geestelijke gezondheidszorg 
omgevormd naar een meer vraag-
gestuurde en meer gedifferentieerde 
ggz. Hiermee wordt een zorgaanbod 
bedoeld dat gebaseerd is op de 
noden van personen met psychische 
problemen en dat vertrekt vanuit 
hun concrete leef-, leer- en werk-
omgeving. Deze omvorming heeft 
geleid tot de oprichting van zorg-
circuits en –netwerken.

In landen waar dergelijke gemeen-
schapsgerichte ggz al verder is uit-
gebouwd, wordt vastgesteld dat een 
geestelijke gezondheidszorg die ge-
baseerd is op de behoeften en zorg-
vragen van personen met psychische 

problemen, en die op een continue 
wijze wordt aangeboden in of zo 
dicht mogelijk bij het thuismilieu van 
de zorgvragers, tot goede resultaten 
leidt. De ontwikkeling van gemeen-
schapsgerichte zorg, de systema-
tische afbouw van het residentiële 
aanbod en de focus op vroegdetectie 
van psychische problemen, blijkt al 
duidelijke en concrete vruchten te 
hebben afgeworpen in het Verenigd 
Koninkrijk. Ook in België was er 
nood aan verdere optimalisering van 
de geestelijke gezondheidszorg.

Om dit te realiseren, besliste de 
Interministeriële Conferentie (IMC) 
Volksgezondheid over te gaan tot de 
implementatie van artikel 107 van 
de ziekenhuiswet die zegt dat “de 
Koning in specifi eke fi nancieringswijzen 
kan voorzien om, op experimentele 
basis en beperkt in de tijd, een pros-
pectieve en programmageoriënteerde 
fi nanciering van zorgcircuits en netwer-
ken mogelijk te maken.”

Dit artikel van de ziekenhuiswet laat 
dus toe een deel van het budget van 
fi nanciële middelen voor ziekenhui-
zen opnieuw en anders/elders toe te 
wijzen, zodat hiermee middelen en 
mankracht in een bepaald werkings-
gebied kunnen worden ingezet om 
het bestaande ggz-aanbod voor 
personen met psychische proble-
men verder aan te passen aan hun 
behoeften en zorgvragen. 

Evidentie voor benaderingen 
die de samenleving/context 
betrekken
In de literatuur is niet zozeer 
sprake van vermaatschappelijking 
van zorg, maar eerder van “com-
munity reïnforcement approaches 
(CRA)” , van “community-based 
multi-component initiatives” of van 
“assertive community treatment 

(ACT)”. Voor deze praktijken werd al 
evidentie aangetoond. Ze verwijzen 
naar initiatieven waarbij niet alleen 
gefocust wordt op de individuen zelf 
die zorg nodig hebben. Het gaat om 
praktijken waarbij de hele omgeving/ 
context rond die personen betrokken 
wordt in de zorg en bij uitbreiding 
ook de ganse gemeenschap/ leefom-
geving rond deze personen. Immers, 
die benaderingen gaan ervan uit dat 
de omgevingsfactoren een cruciale 
invloed uitoefenen op het bevorde-
ren dan wel afremmen van “onge-
wenst gedrag” van personen. 

Ondersteuning gevraagd
Benaderingen die de samenle-
ving/ context betrekken, kunnen 
verschillende vormen aannemen. 
Aanvankelijk lag de nadruk in de ver-
slaafdenzorg op het betrekken van 
signifi cante anderen in de behande-
ling. Ouders, partners, familie zijn te 
beschouwen als belangrijke derden 
die kunnen instaan voor het positief 
bekrachtigen van zelfs de kleinste 
veranderingen bij de persoon in 
behandeling in zijn natuurlijke om-
geving. Alleen, hoe je dat als ouder, 
partner, derde doet vraagt ook on-
dersteuning. Vermaatschappelijking 
van de zorg veronderstelt dat een 
zorgnetwerk ook daaraan tegemoet 
komt. Hieruit is destijds in de centra 
het initiatief van oudergroepen en/of 
familiewerking ontstaan (zij het zon-
der fi nanciële ondersteuning, zoals 
nu voorzien via artikel 107).

Het voorkomen van problemen 
in samenhang met druggebruik is 
evenwel niet beperkt tot de directe 
thuisomgeving zoals ouders en 
familie. Het is duidelijk dat ook de 
bredere context van personen in de 
(verslaafden)zorg in die zorg moeten 
betrokken worden. Ook daar is het 
belangrijk dat de persoon ervaart dat 
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er in zijn ruimere omgeving overal 
aan eenzelfde zeel getrokken wordt 
en dat elke inspanning van zijn/haar 
kant bekrachtigd wordt. Maar ook 
hier geldt dat die ruimere omgeving 
(bedrijven, werkgevers, … als het 
om volwassenen gaat; scholen en/of 
andere instellingen, justitie, bijzon-
dere jeugdzorg, gehandicaptenzorg, 
… als het om jongeren gaat) nood 
heeft aan ondersteuning. Concreet 
betekent dit voor de hulpverlening 
dat zij uit de muren van hun cen-
trum moeten treden en in het licht 
van “samen” werken in de zorg, ook 
de samenwerking aangaan en hun 
expertise ter beschikking stellen van 
het welzijnswerk en de zorgsector.

Deuren die opengaan
In De Sleutel werden en worden nog 
steeds stapsgewijs diverse initia-
tieven in die richting uitgeprobeerd 
en/of verder uitgebouwd. We deden 
al ervaring op met het delen van 
zorg met scholen. Als leerkrachten 
of opvoeders in internaten en/of 
instellingen vermoedens hebben van 
druggebruik kunnen zij een beroep 
doen op de ambulante hulpverlening 
hetzij om gericht te vragen het ge-
bruik van de jongere in te schatten, 
hetzij om een outreach-medewerker 
te vragen om met de jongere in ge-
sprek te gaan op een voor de jongere 
vertrouwde plaats. Maar de samen-
werking kan ook andere vormen aan-
nemen. Zo waren het Keep It Clean 
project in Gent en het Stuff project 
in Brugge mooie voorbeelden van 
hoe via samenwerking de knowhow 
van de teams in de Bijzondere Jeugd-
zorg kan versterkt worden.

Ook in het buitengewoon secundair 
onderwijs kunnen vormingen vanuit 
de dienst preventie naadloos aan-
sluiten op initiatieven tot ondersteu-
ning vanuit het dagcentrum wanneer 

een drugproblematiek de grenzen 
van een lokaal drugpreventiebeleid 
overstijgt. Heel vaak begint zo’n 
samenwerking naar aanleiding van 
een zeer concrete casus. Maar het is 
belangrijk om vooraf samen te zitten 
en een gemeenschappelijk beleid uit 
te werken voor preventie en interven-
tie vanuit één en dezelfde visie.

In het project optimalisatie van zorg 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking i.s.m. PopovGGZ 
en verslavingsprobleem, was het 
elkaar leren kennen en van elkaar 
leren van bij aanvang een belangrijke 
inzet. Uiteindelijk resulteerde dit in 
heel wat nieuwe inzichten in beide 
richtingen. De gehandicaptensector 
maakte via gezamenlijke intervisie 
en vorming kennis met de specifi ci-
teit van het druggebruik en met mo-
tiverende gesprekstechnieken, terwijl 
drughulpverleners aandacht kregen 
voor en signalen leerden herkennen 
van een verstandelijke beperking en 
de omgang met de sociaal emotio-
nele ontwikkeling in die situaties.

Ook initiatieven van activering op 
de werkvloer passen binnen de 
vermaatschappelijking van zorg. 
Hiervoor moet nog dieper worden 
doorgedrongen in het uitbouwen 
van samenwerkingen tussen diverse 
sectoren. Samenwerking is aange-

wezen tussen drughulpverlening 
en OCMW, VDAB, gespecialiseerde 
diensten voor trajectbegeleiding, de 
gevangenis, justitie, psychiatrische 
centra, … In onze sociale werkplaat-
sen te Gent en Antwerpen konden 
we hierover reeds heel wat expertise 
uitbouwen, waar partners in de soci-
ale economie uit willen leren. 

De toekomst
Op al die bovenstaande initiatieven 
werd uitvoerig ingegaan in een vorig 
nummer van dit magazine. Vraag 
is hoe we dit in de toekomst gaan 
kunnen borgen. In de zesde staats-
hervorming wil men de traditionele 
scheidingslijn tussen residentiële en 
thuiszorg afbouwen in het voordeel 
van een totaalaanbod dat gedif-
ferentieerd is. Er wordt nog meer 
ingezet op zorgcircuits en netwerken 
zowel binnen sectoren als sector-
overschrijdend. Inhoudelijk zijn we 
die ontwikkelingen zeer genegen, 
maar hoe dit zich in de verdeling van 
de fi nanciële middelen zal vertalen 
is voorlopig nog koffi edik kijken. We 
zijn benieuwd, maar hoopvol.



Verslaving is een chronische en tegelijk complexe proble-
matiek. Een chronische problematiek houdt in dat je er 
niet zomaar van af geraakt, dat de impact van de ziekte 
gedurende langere periodes (soms in mindere, meestal in 
meerdere mate) voelbaar is en dat herstel ook een langdu-
rig proces is. Het is een proces van vallen en opstaan: het 
verloopt niet in één rechtlijnige beweging, maar gaat vele 
keren op en af. Wie houdt dit vol en hoe? 

Een complexe problematiek betekent dat allerhande 
situaties ermee verweven raken, soms in een oorzakelijk 
verband, soms als gevolg van de verslaving. Met andere 
woorden, er is véél werk aan de winkel. Is het verwonderlijk 
dat iemand dan de hoop verliest, denkt dat het toch niet 
zal lukken, dat het nooit meer goed komt…? Aan de hori-
zon ziet de cliënt slechts donkere wolken, hij vraagt zich 
af waar de weg ligt naar een betere toekomst. En als hij de 
weg vindt, kan hij hem dan gaan? Want de weg is grillig en 
zo lang. De cliënt zijn zelfbeeld is - begrijpelijk, maar onte-
recht - vernauwd tot een eenzijdig “het gaat niet, ik kan het 
niet”. Hij is ontredderd, gedemoraliseerd.

De moed kwijtraken gebeurt alleen bij het begin van de 
therapie, maar ook tijdens de inspanning om te herstellen. 
Denk aan een situatie van terugval, wanneer iemand zijn 
eigen doel omtrent toekomstig gebruik niet kan waarma-
ken en terug drugs gebruikt op een wijze die hij niet wou. 
Het druggebruik wordt dan gevolgd door een groot schuld-
gevoel. Vooral wanneer de regel om geen drugs te gebrui-
ken in essentie een afspraak met zichzelf is geworden en er 
van vrijblijvendheid geen sprake is, kunnen de emotionele 
reacties héél intens zijn. Er wordt dan vaak geredeneerd in 
”alles of niets” termen. Men denkt volledig gefaald te heb-
ben, het zelfvertrouwen daalt, alles lijkt verloren en men 
laat zich gaan. Deze negatieve gevoelens kunnen iemand 
overspoelen, ze overheersen alles, men kijkt niet meer naar 
de positieve kanten die er wel nog zijn. De cliënt zal de 
mislukking toeschrijven aan een persoonlijk falen: anderen 
kunnen het wel, maar ik niet.

Was alle moeite voor niets?
Terugvallen is pijnlijk. De verslaafde is teleurgesteld, zijn 
omgeving is teleurgesteld, de hulpverlener is teleurge-
steld. Was alle moeite dan voor niets? De impact van de 
chronische ziekte is niet te onderschatten. Altijd zijn er 
consequenties voor het dagelijkse leven. Naast de impact 
tijdens het hier-en-nu, zijn er verstrekkende gevolgen voor 
de toekomst, zoals bv aanvaarden dat de goesting om 
onder invloed te zijn nooit helemaal overgaat. Hier moet 
altijd rekening mee gehouden worden. De continuïteit van 
zorg is dan heel belangrijk. 

Remoralisatie is frisse lucht binnenbrengen. Geloven dat 
het toch anders kan. Licht laten schijnen op wat de cliënt 
wel bereikt heeft en belangrijk vindt, waar hij voor gegaan 
is. Wat zijn concrete handvaten om hoop te geven, om te 
tonen dat je als hulpverlener gelooft dat verandering er wel 
zal komen? 

1. De therapeutische alliantie
Het is al vaak geschreven: de mogelijkheden van de thera-
peut worden in de eerste plaats bepaald door de kwaliteit 
van de therapeutische alliantie die hij kan aangaan. Wat 
houdt dit specifi ek in tijdens de remoralisatiefase? 

De cliënt komt niet zozeer hulp zoeken omdat hij een 
probleem heeft, maar wel omdat hij gedemoraliseerd is en 
geen uitweg meer ziet, hij “ziet het niet meer zitten”. 
De hulpverlener staat dan naast de cliënt en geeft priori-
tair ondersteuning. Hij heeft aandacht voor de emoties 
die de cliënt ervaart, hij wil het subjectief welbevinden 
verbeteren. Hier wil de behandelaar in de eerste plaats 
perspectief aangeven, hoop zaaien en motivatie laten 
groeien. Positieve waardering tonen voor wat de cliënt 
brengt en doet. Aandacht schenken aan wat de cliënt 
belangrijk vindt. Hiervoor moet hij vertrouwen krijgen en 
moet hij een goede therapeutische relatie opbouwen. Het 
is belangrijk dat de cliënt ervaart dat de therapeut positief 
staat tegenover hem. 

Dit kan de therapeut enkel weten door feedback te vragen 
aan de cliënt. Hulpverlener en cliënt kunnen afstemmen 
door het samen regelmatig te hebben over de werkwijze en 
doelen van de behandeling, over de relationele aspecten 
tussen hen en over vermindering van lijden. De cliënt parti-
cipeert in het waarom, het hoe en het doel van de therapie.

Biologische en psychosociale stabiliteit bereiken is hier 
eveneens van belang. We krikken de cliënt op en dan kan 
hij verder. De hulpverlener geeft hoop maar biedt eventueel 
ook hulp voor actuele en concrete situaties.

2. Motiverende gespreksvoering
Ook onze klassieke motiverende gespreksvoering is een 
wijze om iemand te remoraliseren. Want de motiverende 
gesprekstechniek heeft als doel dat de druggebruiker zich-
zelf weer de moeite waard gaat vinden. De motiverende 
gesprekstechniek is eerder van non-directieve aard. De 
hulpverlener luistert en reageert op selectieve en actieve 
wijze. Wanneer de cliënt iets in positieve zin zegt – iets wat 
duidt op eigenwaarde, competentie, kennis of bezorgdheid 
- zal de hulpverlener dit positief bekrachtigen. Wanneer de 
cliënt negatieve boodschappen brengt, dan worden deze 
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genegeerd. Het is de bedoeling om via exclusieve aandacht 
voor positieve inhoud, de frequentie van deze positieve 
uitspraken te doen toenemen waardoor deze positieve ele-
menten terug een centrale plaats innemen in de ervaring 
van de cliënt.

De therapeut geeft zowel op verbale als op non-verbale 
wijze de boodschap dat hij de cliënt respecteert, hem echt 
wil begrijpen en nodigt hem uit om verder te praten. Hij 
ontlokt zelfmotiverende uitspraken. Hierdoor gaat de cliënt 
zichzelf anders, positiever beginnen zien. Zijn gevoel van 
zelfwaarde stijgt. Door zich beter in zijn vel te voelen, krijgt 
hij de psychologische ruimte om verder op onderzoek te 
gaan naar zijn actuele situatie en alternatieve te bewande-
len wegen.

3. Empowerment: op betrokken wijze de eigen 
kracht van de cliënt onderzoeken.
Deze manier van werken is iets directiever, niet enkel 
gericht op luisteren, maar ook nadrukkelijk gericht op ont-
dekken waar de hulpbronnen van de cliënt liggen. I.p.v. de 
nadruk te leggen op wat vandaag niet gaat, wordt bekeken 
hoe de cliënt tijdens zijn beste periodes is. Welke dingen 
deed hij toen? Wat heeft hij vroeger geïnvesteerd om zijn 
doelen te bereiken? Hoe hield hij stand tijdens moeilijke 
momenten? Welke inzichten heeft de cliënt gehad om tot 
actie te komen? Welke vaardigheden gebruikte hij , welke 
middelen kon hij uit zijn netwerk putten? Wellicht heeft 
dat netwerk een aanvullend beeld over de cliënt en zijn 
situatie. Hoe merken anderen dat de inspanningen van de 
cliënt resultaat hebben opgebracht, wat zeggen ze erover? 
Aan de hand van deze gerichte vragen tracht de hulpver-
lener het zelfbeeld van de cliënt te veranderen, door zijn 
persoonlijke krachten en mogelijkheden op de voorgrond 
te plaatsen.

4. Het perspectief van de waarden: wat geeft 
betekenis aan het leven?
Chronisch ziek zijn betekent dat het leven in de toekomst 
anders zal zijn dan het leven vóór je afhankelijk was van 
drugs. Chronisch ziek zijn houdt in dat er beperkingen 
zullen blijven, maar ook dat er nieuwe mogelijkheden 
kunnen opduiken. Enerzijds moet de cliënt leren leven 
met zijn beperking en anderzijds open blijven kijken naar 
de mogelijkheden van groei die er toch nog zijn. Voor 
hulpverleners is het dikwijls moeilijk om deze boodschap 
te geven. Toch is het zinvol om dit thema aan te kaarten. 
Confrontatie met verlies is op korte termijn lastig, maar op 
lange termijn biedt het een nieuw perspectief. Voor een ex-
verslaafde is het bv risicovoller om op café te gaan, terwijl 
dit voor niet-verslaafden anders ligt, net omdat zij nooit 

verslaafd waren. Maar dit opent wel perspectieven om 
andere manieren te ontdekken om aan vrijetijdsbesteding 
te doen en zo nieuwe dingen te ontdekken die de cliënt wel 
leuk en zinvol vindt. 

Aanvaarding balanceert dus tussen ziekte-inzicht en sterke 
hoop. Het is een heel belangrijke uitdaging voor ons om 
die hoop aan te brengen. Wat is echte hoop (t.o.v. valse 
hoop, die een ontkenning is, want een minimalisatie 
van de problemen)? De hulpverlener moet de cliënt het 
vertrouwen geven dat hij het probleem aan kan. De hulp-
verlener stimuleert positieve verwachtingen. De verwach-
tingen moeten echter realistisch blijven: accepteren dat er 
grenzen zijn aan de mogelijkheden tot verandering is even 
essentieel.

Ter afsluiting
Remoraliseren is één van de 4 ‘R’ en, interventies die 
elke cliënt met een chronische ziekte op een bepaald 
moment nodig heeft. De andere interventies zijn 
remediatie, rehabilitatie en recovery. Remoraliseren 
is belangrijk omdat zonder deze focus de andere 
interventies niet aanslaan en zinloos zijn. In die zin 
is het een primaire interventie, een noodzakelijke 
voorwaarde om andere dingen te kunnen doen. Voor 
sommige cliënten is ze een voldoende voorwaarde om 
tot verandering te komen, éénmaal ze het terug “zien 
zitten”, kunnen ze op eigen kracht verder. In andere 
behandeltrajecten moet er meer gebeuren. In een 
volgend nummer gaan we in op de volgende ‘R’: 
de remediatie.

© www.fl ouartistiek.be



[wetenschappelijk onderzoek]

Het Antwerps Integratiecentrum de8 vzw heeft de 
laatste jaren intensief samengewerkt met 4 lokale 
drughulpverleningscentra rond het thema intercul-
turalisering. Ook De Sleutel te Antwerpen verleende 
medewerking aan dit onderzoek. De bevindingen en 
adviezen van de8 vzw op een rijtje. 

Ontstaan project
Een vraag vanuit het Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen 
(SODA) aan het Antwerps integratiecentrum de8 om bij 4 
Antwerpse drughulpverleningscentra (1) een interculturali-
seringstraject te begeleiden, resulteerde in een onderzoek 
naar de specifi eke noden van druggebruikers uit etnisch-
culturele minderheden. 

De8 vzw wou met dit onderzoek de drempels in kaart 
brengen die allochtone druggebruikers en hun familie 
ervaren alvorens ze zich met hun problematiek aanbie-
den in de drughulpverlening. Het onderzoek had als 
doel om de verschillende visies, standpunten, drempels 
en spanningsvelden op het spoor te komen, vanuit alle 
betrokkenen (hulpverleners, ex-gebruikers en familie) en 
gezichtsvelden. Daarnaast werden een aantal pijnpunten 
en misvattingen rond verslaving en drughulp blootgelegd. 
Dit onderzoek bevestigde de vaststelling dat de Antwerpse 
drughulpverlening nog steeds worstelt met de groeiende 
diversiteit van haar cliënteel.

Cijfers Dagcentrum Antwerpen
Eigen registratie wijst uit dat 15% van de cliënten 
in ons dagcentrum te Antwerpen niet de Belgische 
nationaliteit heeft. Bijna de helft van deze niet-Belgen 
hebben de Marokkaanse nationaliteit. Een manuele 
telling op basis van naam (los van nationaliteit) levert 
een 25 % cliënten op met een niet-Belgische naam.

Aanbevelingen 
“Met dit onderzoek willen we geenszins suggereren dat 
een gebruiker van andere afkomst een eigen, specifi ek 
behandelingstraject moet krijgen in de drughulpverlening. 
Daarvoor zijn er binnen de vele gemeenschappen en ach-
tergronden té veel onderlinge verschillen. Een belangrijk 
aspect voor het welslagen van een hulpverleningstraject is 
bovendien het aanvaardingselement bij de gebruiker, en 
dat staat los van eender welke afkomst of overtuiging. Elke 
gebruiker wordt daarenboven als individu door een per-
soonlijke geschiedenis gevormd”, aldus de onderzoekers. 

De8 pleit wel voor een aanpak die rekening houdt met cul-
turele en migratie gevoeligheden en de bevindingen in dit 
onderzoek. Denk aan het migratiethema kennen als hulp-
verlener en het bespreekbaar maken ook bij jongeren van 
de 2de en 3de generatie, respect en interesse tonen in de 
cultuur, traditie en religie van je cliënt en aandacht voor het 
meer sociale en praktische luik binnen de hulpverlening.

“Hulpverleners kunnen de slaagkansen van een behande-
ling aanzienlijk doen stijgen als ze met deze gevoelig-
heden bewust omspringen en zo het vertrouwen van de 
gebruiker winnen. Het inzetten van hulpverleners met 
een migratieverleden kan ook de slaagkansen voor deze 
doelgroep verhogen”. 

Informatie en voorlichting betreffende de reële werking 
van de hulpverlening, en vooral correcte informatie rond 
het beroepsgeheim zou ook heel wat drempels lager 
kunnen maken. Samenwerking en dialoog met sleutelfi gu-
ren binnen gemeenschappen, verenigingen of religieuze 
instanties garanderen op dat vlak niet enkel het grootste 
succes, maar dragen ook bij tot het noodzakelijke taboe-
doorbrekende werk dat aangaande deze problematiek 
enkel positief kan zijn. 
Aan aanbodzijde constateren de onderzoekers de laatste 
10 jaar eerder een status quo. De vraagzijde is fundamen-
teel veranderd. Het gaat al lang niet meer over lessen in 
het verschil tussen individu- en groepsgerichte culturen, 
het gaat niet over een confrontatie tussen Christelijke en 
Islamitische achtergronden, het gaat over veel, veel meer. 
Dat maakt het complexer maar ook boeiender. Het toont 
aan dat gezondheidszorg en sociaal werk niet te vatten 
zijn in eenvoudige methodieken maar permanent op zoek 
moeten gaan naar een vernieuwende ontmoeting.

Volgens de onderzoekers kan de Antwerpse drughulpverle-
ning op deze manier absoluut de optie zijn voor drugge-
bruikers uit etnisch-culturele minderheden. Mits de juiste 
aandachtspunten in acht te nemen kan de doorstroom 
van deze groep naar de hulpverlening zonder twijfel ver-
groten. Met deze informatie en de vormingsmodules die 
hieruit verder ontwikkeld worden, kunnen deze centra hun 
aanbod optimaliseren en waar nodig aanpassen aan deze 
specifi eke doelgroep.

Meer info op www.desleutel.be 
Reageer: redactie@desleutel.be 

(1) Naast dagcentrum De Sleutel Antwerpen ook bij Free Clinic, 
Altox en Adic
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[medewerker aan het woord]

"Botsing met dominante cultuur blijkt 
dé oorzaak van verslaving binnen 
allochtone gemeenschap"
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Is onze drughulpverlening voldoende afgestemd op 
mensen van andere origine? Zouden we meer alloch-
tonen bereiken mochten we sommige drempels die 
mensen uit etnisch-culturele minderheden ervaren, 
beter kunnen wegwerken? Is er genoeg plaats voor 
religie? Mohamed Ben Haddou bekeek het onderzoek 
van De8 en refl ecteert hierover vanuit zijn eigen erva-
ring als hulpverlener binnen De Sleutel. Een interview. 

“Toen ik in 2000 bij De Sleutel begon te werken, had ik wel-
licht te hoge verwachtingen. Ik kwam voor het eerst in een 
team terecht - toen nog in het crisiscentrum- hoofdzakelijk 
bestaande uit Vlaamse hulpverleners. Zelf ben ik op mijn 
3 jaar van Marokko naar hier gekomen. Mijn droom was 
om als Marokkaanse moslim met berberse roots mensen 
van mijn origine in de drughulpverlening te begeleiden. Ik 
geraakte echter relatief snel gefrustreerd over de manier 
waarop moslims werden geholpen. Ik begreep de houding 
van de hulpverleners ten aanzien van culturele en religi-
euze gevoeligheden niet. Gaandeweg ben ik me beginnen 
verdiepen in die materie. Ik volgde een diversiteitsoplei-
ding en studeerde voor intercultureel bemiddelaar. Omdat 
ik ook een psychologisch kader zocht en meer wilde weten 
over de achtergrond van de persoon in kwestie, ben ik dan 
gezinswetenschappen gaan studeren aan de HUBrussel”. 

Je rondde die studies succesvol af met een 
eindproef ‘Naar een verbeterde hulpverlening 
aan allochtone cliënten in de verslaafdenzorg’? 
Mohamed: “Klopt. Ik heb bewust een extra thesisjaar 
genomen om me daarin te verdiepen en heb samen met 
mijn promotor Patrick Meurs ook veel onderzoek gedaan. 
We zijn uiteindelijk samen tot een concept gekomen. En 
dat werd blijkbaar gesmaakt. Ik haalde daarmee grootste 
onderscheiding”. 

De conclusies uit de Antwerpse studie hebben Mohamed 
niet echt verrast. “Positief was zeker dat het middenveld 
van de diverse gemeenschappen er van dichtbij werd 
betrokken. Etnische minderheidsgroepen, welzijnswerkers, 
sleutelfi guren, voorzitters van moskeeën zijn allemaal 
gehoord. Dat is een grote vooruitgang. 

Wat haal je als hulpverlener nog uit die studie?
“Jammer genoeg wordt echter het religieuze herleid tot 
een culturele identiteit. Ik heb er een probleem mee dat 
men religie - dus ook spiritualiteit - binnen het heden-
daagse model van cultuursensitieve hulpverlening als een 
cultuurgegeven beschouwt. Voor mij is dat één van de 
grootste knelpunten in hulpverlening”. 

“Een cliënt komt bij ons altijd aankloppen als een persoon 
met verschillende subidentiteiten. Iemand is Marokkaan, 
moslim, berber, … vader, echtgenoot. Begeleiders moeten 
hier leren rekening mee houden: bv als ze met een moslim 
in contact komen die tegelijk ook als vader met confl icten 
worstelt”.

 “Wanneer een cliënt hulp zoekt, moeten hulpverleners 
zich beter bewust leren worden van de dynamieken achter 
die deelidentiteiten. In het westen heerst een persoonsge-
richte cultuur. Hier wordt van je verwacht dat je verant-
woordelijkheid neemt, dat je jezelf ontplooit, zelfredzaam 
bent,… In de zuiderse en oosterse cultuur geldt een meer 
collectivistische manier van denken, daar ligt de nadruk op 
groepsharmonie. “Die waarden kunnen dan wel botsen, 
zeker omdat die allochtone cliënt geconfronteerd wordt 
met een hulpverlening die verankerd zit in een persoons-
gerichte cultuur en verder bouwt op een empowerings-
gericht model, met een methodiek die appél doet op de 
aanwezige kracht van de cliënt. In de praktijk komt het er 
soms op neer dat iemand de eigen waarden in vraag gaat 
stellen. Ze gaan hun eigen cultuur immers als oorzaak 
zien van hun probleem, van hun druggebruik. Dit kan tot 
gevolg hebben dat ze geïsoleerd raken in de aangeboden 
hulpverlening. Een bijkomend gevolg is dat ze bovendien 
niet meer aanhaken bij de eigen context, hun eigen omge-
ving. En zoiets werkt natuurlijk heel averechts”. 

[medewerker aan het woord
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Mohamed Ben Haddou: "Is er ook plaats voor religie in 
onze hulpverlening?"



Extra drempels
Vanuit zijn ervaring kan Mohamed de drempels voor 
personen uit een etnisch-culturele minderheid uit de studie 
onderschrijven. Op het thema drugs rust nog altijd een 
sterk taboe en er bestaan ook mythes. 

Mohammed: “Dat maakt de instroom en de behandeling 
moeilijker. Vaak ontstaat er een moraliteitsconfl ict met 
de ouders, de omgeving van de cliënt. Ze vinden het een 
schande voor de familie, ze verzwijgen vaak dat iemand 
een programma moet volgen, uit schaamte zeggen ze dat 
hun zoon op reis is. Er heerst ook een grote onwetendheid. 
In die cultuur en religie is er nog geen duidelijke visie op 
verslaving en bestaan vaak nog dogmatische mythes die 
ervoor zorgen dat een verslaafde als bezeten, als slecht be-
schouwd wordt. In de praktijk beperkt een imam zich soms 
tot het reciteren van een aantal koranverzen om die per-
soon te genezen. Moslimleiders en imams hebben dus een 
verantwoordelijkheid. Ze zeggen dat je in zonde (haram) 
leeft als je drugs blijft gebruiken (verslaafd bent). Verslaving 
betekent voor hen dat je constant hervalt in die zonde. De 
islam heeft echter wel een visie over het psychisch wel-
bevinden van de persoon. En als de islam de wetenschap 
erkent dat wie na zes maanden verslaving chronisch ziek is, 
dan moet men ook aanvaarden dat je niet volledig verant-
woordelijk kan gesteld worden voor wat je doet ; mensen 
moeten naast je komen staan en begeleiden en een herstel-
proces aanbieden: die visie wordt te weinig verkondigd”.

Ook klopt het dat onze hulpverlening onvoldoende 
afgestemd is op mensen met een andere cultuur of taal. 
“Gewoon al de info op de buitengevels van onze afdelingen 
en de communicatie over onze hulpverlening. Bepaalde 
woorden zouden moeten vertaald worden. Maar soms 
kan dat gewoon niet. Het woord beroepsgeheim bestaat 
bijvoorbeeld niet in het Arabisch: in die groepsgerichte cul-
tuur moet alles kunnen gezegd worden. Als je zo’n praktijk 
niet goed uitlegt, ontstaat er wantrouwen (“Ze zijn met iets 
bezig”). Zoals de Antwerpse studie zegt, kan het dan hel-
pen om een vertrouwensfi guur uit de eigen gemeenschap 
de vertaalslag te laten doen, als een soort buffer (een soort 

buddy). Vertel als hulpverlener dus nooit zelf wat de islam 
over iets zegt. Het is veel beter sleutelfi guren met kennis 
hierover binnen te brengen in de hulpverlening, zodat een 
team beter geïnformeerd geraakt, bewuster wordt. 
En zoals gezegd blijft de rechtstreekse confrontatie met de 
westerse hulpverlening moeilijk. Want in het verleden zijn 
er ook fouten gebeurd. Vroeger hebben vooral Mahrebijnen 
en Turken zich opengesteld voor de drughulpverlening. En 
de hulpverlening heeft vaak niet het gewenste resultaat op-
geleverd. De identiteit van hun zoon is volledig veranderd. 
Het vertrouwen van de omgeving is geschonden. Zeker in 
een groepsgerichte cultuur is dat soms moeilijk te herstel-
len”. 

Een drugprobleem? Naar het leger of trouwen
Mohamed: “Vroeger zocht de lokale allochtone gemeen-
schap een oplossing door de sociale omgeving aan te pas-
sen in functie van het herstel. Denk aan iemand met een 
verslavingsprobleem die voor lange tijd naar een andere 
plaats wordt gestuurd, zogenaamd om inspiratie op te 
doen, eigenlijk om van die verslaving af te geraken. Vb in 
het leger gaan in het thuisland, of daar gaan wonen. Een 
andere oplossing die men zocht is iemand extra verant-
woordelijkheid geven bijvoorbeeld door te trouwen... Die 
pistes hebben echter meestal niet gewerkt”. 

“Het feit is dat allochtonen hier leven en wonen. Dat 
betekent dat ook mensen uit etnisch-culturele minderhe-
den binnen de reguliere hulpverlening hun gading moeten 
vinden als ze hulp zoeken voor een drugprobleem. We 
moeten dat niet apart willen organiseren. Onze maatschap-
pij is heel divers, heel multicultureel. We moeten daar onze 
verantwoordelijkheid opnemen. Maar de realiteit leert dat 
de hulpverlening zich nog niet zo goed bewust is van die 
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gevoeligheden binnen die vreemde cultuur en ook onvol-
doende gewapend is om rond religie te werken”. Volgens 
Mohamed werken onze bestaande methodes vooral op 
korte termijn. De hulpverlening is niet afgestemd op die 
specifi eke problematiek. Hetzelfde ziet hij trouwens bij 
alternatieve programma’s in de eigen gemeenschap. “Zo 
zijn er initiatieven die inspelen op religie. Bijvoorbeeld vier 
maanden op tocht gaan van moskee naar moskee. Dat 
werkt, maar ook enkel op korte termijn. Daarna ondervindt 
de druggebruiker ook daar het probleem van verbinding, 
integratie. Dan blokkeren ze weer”. 

Doet De Sleutel voldoende om allochtonen een 
plek te geven? 
Mohamed: “De Sleutel zet hier zeker op in. Eind vorig jaar 
organiseerden we op netwerkniveau een interne studie-
dag rond ‘Veelkleurige zorg en diversiteitsdenken in de 
drughulpverlening’. Met de aanbevelingen daar o.m. rond 
interculturele competenties, zijn we nu aan de slag. En 
er bestaat binnen de Therapeutische Gemeenschap te 
Merelbeke , de afdeling waar ik vandaag werk, een mooi 
theoretisch kader rond sociale inclusie. Binnen een speciale 
werkgroep zijn we nu aan het bekijken hoe we onze alloch-
tonenwerking kunnen aanpassen waardoor onze methodiek 
beter afgestemd geraakt op specifi eke gevoeligheden waar 
mensen tegen botsen verband houdend met cultuur/religie”. 

“Een cliënt mag zich niet afvragen als hij of zij binnenkomt: 
zal ik hier kunnen bidden, ga ik hier halal voeding krijgen. 
Daar mag hij of zij geen energie mee verliezen. Dat zijn 
basisrechten waar we het niet meer over mogen hebben”.

“De realiteit is dat (secularistisch) Vlaanderen niet meer  
diepgelovig is. Dat betekent niet dat Vlamingen niet meer 

deelnemen aan bepaalde culturele rituelen die religieus 
getint zijn, zoals een doopfeest of een communie. Bij 
moslims is dit helemaal anders. Daar zijn religie en cultuur 
echt nog een aparte dimensie. En die twee komen soms 
met elkaar in confl ict. Daar moeten hulpverleners beter 
leren mee omgaan. Tegelijkertijd werken relatief weinig 
allochtone werknemers in de hulpverlening “

“We moeten beseffen dat de grootste oorzaak van versla-
ving binnen de allochtone gemeenschap te maken heeft 
met de botsing van de dominante, heersende cultuur met 
de eigen minderheidscultuur. Als allochtone druggebrui-
kers dan met die problemen terechtkomen in de hulp-
verlening en dan nog eens hetzelfde ervaren, dan lopen 
ze het risico op een secundaire traumatische ervaring. 
Dat moeten we leren hanteren. Anders loopt het meestal 
verkeerd af”.

Conclusie: hulpverleners moeten meer cultuursensitief te 
werk leren gaan, meer zaken bij die doelgroep rond cultuur 
herkennen en erkennen. Op onze studiedag zijn we daar 
ook dieper op ingegaan. Naast een intrapersoonlijke (met 
zichzelf) en interpersoonlijke (met medemens) confl icten 
zijn er ook transpersoonlijke confl icten mogelijk (met 
God). Cliënten worden vandaag nog te weinig erkend in 
die spirituele beleving. Die toegangspoort wordt te weinig 
gebruikt.

Mijn boodschap is integreer die interculturele competen-
ties zoals nieuwsgierig worden, de juiste houding ontwik-
kelen en vaardigheden leren, je inzicht uitbreiden, bewust 
worden …Zo zorg je ervoor dat - hulpverleners in teams 
allemaal een goede basishouding aannemen. Hierdoor kan 
je beter omgaan met diversiteit.



[cliënt aan het woord]

In onze sociale werkplaats werken personen met 
een heel diverse culturele achtergrond. Werknemers 
van allochtone afkomst hebben dan ook een grotere 
afstand te overbruggen naar de arbeidsmarkt. Die 
diversiteit op de werkvloer is een verrijking. De om-
kadering heeft leren omgaan met anderstaligen, met 
andere culturen. Ondanks het feit dat we denken dat 
we elkaars cultuur respecteren en begrijpen, ontstaat 
er ongewild toch soms wat ruis op de communicatie 
(de moedertaal van 50% van de doelgroepmede-
werkers is niet het Nederlands). Ömer (1) een perfect 
geïntegreerde allochtoon, vertelt. 

Ömer (34 jaar) werkt iets langer dan 2 jaar in de sociale 
werkplaats van De Sleutel. “Ik belandde hier via het OCMW 
en kon met een gescocontract starten in de industriële 
werkplaats. Vandaag ben ik 1,5 jaar meestergast. Ik werk 
hier graag”. 
Ook al is zijn Nederlands beter dan zijn Turks, toch lukte 
het Ömer moeilijk om in het gewone arbeidscircuit binnen 
te geraken. “Er lagen enkel mogelijkheden via interim en 
dan vooral om in de fabriek te gaan werken. Ik heb een 
paar jobs verloren door wie ik ben. En als je ongeschoold 
bent…” Ömer is hier geboren en getrouwd met een Belgi-
sche, samen hebben ze twee meisjes (2 jaar en 6 maan-
den). 
“Mijn ouders zijn destijds naar hier gekomen, eerst via 
Duitsland. Ze zijn geen echt praktiserende moslims. Ik 
heb nog twee broers. Ook zij zijn allebei aan het werk. 
Mijn ouders hadden heel moderne opvattingen. Ik ben hen 
daar heel dankbaar voor. We zijn wel streng traditioneel 
opgevoed. Respect voor ouderen, niet tegenspreken,…maar 
bijvoorbeeld nooit gepusht om te trouwen met een Turkse. 
Er werd altijd met mijn keuze rekening gehouden”.
Ömer belandde als puber in het MPI van een Pedagogisch 
Centrum, omwille van gedragsproblemen. Hij volgde er de 
richting Horeca. Hij begon te werken in de sector maar dat 
lag hem toch niet. 

Taboe
“Ik ben rond mijn 15de via de vrienden van school drugs 
beginnen gebruiken. Cannabis, xtc, cocaïne. Geen heroïne. 
Mijn ouders hebben er openlijk nooit iets over gezegd. Dat 
is bij ons sterk taboe. Ze moeten het ongetwijfeld aan mij 
gezien hebben. Ze hoopten wellicht dat ik er zelf zou mee 
stoppen. Dat onderwerp ligt heel moeilijk. Ik heb ook nooit 
echt hulp gezocht voor mijn drugsprobleem. Ik wist niet 
hoe en waar ik daar moest aan beginnen. Ik ben er op eigen 
kracht mee gestopt. Mijn vrouw was zwanger. 
Dat was mijn motivatie. Vandaag ben ik bijna 3 jaar clean”.

“Ik gebruikte eerst voor de fun, niet omdat ik me slecht 
voelde. Op mijn 18de ben ik alleen gaan wonen. Vanaf dan 
ging het de slechte kant op. Foute vrienden. Ik denk dat ik 
nooit de stap naar de hulpverlening heb gezet uit schaam-
te, om niet te moeten toegeven dat ik zwak was. Zo ben ik 
er blijven in hangen”. 
Nochtans zakte hij diep weg. Hij gebruikte 10 jaar, be-
landde in de gevangenis. “Allemaal door de drugs. Werk 
interesseerde me niet. Ik zat liever drugs te gebruiken met 
mijn vrienden. Ik ben dan ook lang werkloos geweest”.
“Als jong kereltje was ik meestal de enige allochtoon, in de 
klas, overal waar ik kwam. Ik heb me vaak gediscrimineerd 
gevoeld. Ik was heel timide, en raakt altijd sterk afhankelijk 
van wie me positieve aandacht gaf”. 
Uiteindelijk hielp zijn vriendin Ömer terug op het rechte 
pad. “Vandaag ben ik op en top huisvader, thuis spreken 
we Nederlands. Ik voel me 50 % Belg, 50 % Turk. Iedereen 
maakt eigen keuzes. Vroeger trok ik in groep op vooral met 
Turkse mensen. Als ik dat vandaag niet doe, word ik daar-
voor gediscrimineerd. Maar dat laat me koud. Misschien 
omdat ik een Vlaamse partner heb. Ik ken beide. Ik neem 
de tussenweg, ben neutraal”. 
Voor Ömer was werken bij De Sleutel geen moeilijke stap. 
“Ik moest mijn gezin onderhouden, we kozen er bewust 
voor om de kinderen niet naar de creche te sturen. Ik voel 
hier geen discriminatie, op andere plaatsen maakte ik wat 
anders mee. Er werken hier mensen van 6 à 7 verschillende 
culturen en ik voel dat men ons oprecht respecteert. 
Ik vind dat ze het hier heel goed doen. Ook al kan het soms 
wel eens botsen tussen die culturen”.
 “Ik heb toch ervaren dat ik anders naar regels kijk. Zo 
kreeg ik hier een verwittiging omdat ik met mijn ploeg een 
sigaret rookte in de camionette op weg naar huis. Ik dacht: 
er is geen gevaar, jullie hebben goed gewerkt, steek er maar 
eentje op. Regels zijn hier regels. Verboden is verboden. Ik 
wou daar soepel in zijn... Als meestergast wil je een goed 
contact met je mensen en ik zag daar niet veel kwaads in. 
Misschien is dat wel een verschil in cultuur. Ik nam wel de 
verantwoordelijkheid volledig op mij. Nu hou ik me strikt 
aan de regels. Afspraken zijn er voor iedereen”. 

(1) Om redenen van privacy hanteren we fi ctieve namen

12

Pa
ul

 D
e 

N
ev

e

“Ik heb toch ervaren dat 
ik anders naar regels kijk”
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[hulpverlening]

Terugblik op een schooljaar 
met vernieuwd onderwijsproject
RKJ-jongeren krijgen voortaan les in nieuwe klaslokalen 
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De jongeren die het Residentieel 
Kortdurend Jongerenprogramma 
(RKJ) te Eeklo volgen, krijgen 
voortaan les in nieuwe klaslokalen. 
De afwerking van de bouw is een 
nieuw orgelpunt in het onder-
wijsproject (1) dat in september 
2011 werd aangevat samen met 
de Ziekenhuisschool van de stad 
Gent. Dankzij deze samenwerking 
krijgen de 12 jongeren wekelijks 
16 u les. Onderwijs krijgt in deze 
afdeling voor drugverslaafde 
minderjarigen eindelijk de plaats 
die het in het programma verdient. 
Een terugblik op het voorbije 
schooljaar met leerkracht Naomi 
De Bree (lees in kader meer over 
de samenwerking met de UZ-
school).

Een opname in het RKJ duurt gemid-
deld zo’n 6 maanden. Het streefdoel 
van de school is er maximaal voor 
te zorgen dat de 12 à 17-jarigen zich 
verder ontwikkelen en hun schooljaar 
positief afsluiten. Leerlingen volgen 
er les tijdens hun behandelprogram-
ma en kunnen in samenspraak met 
de thuisschool zelfs hun examens af-
leggen. Het doel is vaak de jongeren 
opnieuw goesting te doen krijgen, de 
motivatie op te wekken om weer naar 
school te gaan. 

De RKJ-jongeren hebben allen 
een eigen schoolcarrière voor 
ze hier het programma aan-
vatten. Hoe organiseer je dat 
hier? 
Naomi: We werken inderdaad met 
jongeren uit heel diverse opleidin-
gen. Ons eerste werk als leerkracht 
is op basis van het intakeverslag van 
de opname contact opnemen met 
de thuisschool. We melden hen dat 
die leerling in het RKJ is en bekijken 
samen hoe we het schooljaar hier 
verder kunnen zetten. We zorgen 
dat ze snel op de leerstof kunnen 
verderwerken. We bekijken natuur-
lijk met de jongere zelf of hij of zij 
de opleiding nog wil verderdoen. 
Vaak willen ze iets anders. Dan gaan 
we samen op zoek naar wat hen 
interesseert, ook in overleg met de 
thuisschool en ouders. Het voorbije 
schooljaar hadden we zo iemand uit 
de richting sportwetenschappen. De 
cursussen van die jongen werden 
naar hier doorgestuurd. De voorbije 
2 schooljaren telden we 2 jongeren 
uit het ASO, 5 uit het TSO en 17 uit 
BSO. Uit het Buitengewoon Onder-
wijs hadden we 6 leerlingen. Het 
overgrote deel (23 op twee school-
jaren) echter was al via het waterval-
systeem in het deeltijds onderwijs 

beland. Soms horen we al snel dat 
de leerlingen op hun vroegere school 
niet meer welkom zijn. Ze werden 
buitengegooid en hebben al hun kan-
sen reeds verspeeld. Dan zorgen we 
dat er een andere thuisschool komt. 

Er zijn hier 2 klaslokalen en nog 
een grotere ruimte. Geven jullie 
op een klassieke manier les? 
Naomi: Neen, we bieden zeker geen 
frontaal onderwijs. Voor de gewone 
algemene vakken, de zgn. PAV-lessen 
(2) werken we in groepjes met maxi-
mum 3 jongeren. Dat gaat dan o.m. 
over Nederlands, wiskunde, aardrijks-
kunde, economie, geschiedenis, Frans. 
We bieden eigenlijk een algemene 
vorming en kiezen actuele thema’s 
als toegangspoort. Daarbij lopen al 
die vakken wat door elkaar. Tijdens 
de lessen expressie en lichamelijke 
opvoeding werken we met maximum 
6 jongeren. 
Maar uiteindelijk wordt elke jongere 
individueel begeleid. Het streefdoel 
bv voor die leerling sportwetenschap-
pen was de examens meedoen en 
proberen het schooljaar af te maken. 
De thuisschool stuurde dan de exa-
menvragen naar ons door. Dit loopt 
maar bij een kleine minderheid zo. In 
het deeltijds onderwijs zijn er immers 

“Als een jongere al 
eens een mindere dag 
heeft, dan is er ruimte 
om daar dieper op in 
te gaan”.



geen examens. Daar kijken we hoe 
het loopt in de praktijk. Bij hen is de 
doelstelling dat we hen stimuleren, 
dat we ze opnieuw graag naar school 
doen gaan. Vaak hebben ze al heel wat 
richtingen en scholen achter de rug. 

Jullie geven met 5 leerkrachten 
les. Hoe werken jullie samen?
Naomi: Elke leerkracht heeft een ei-
gen vakkencluster. Duidelijk verdeeld, 
zodat de jongeren goed weten wat 
ze mogen verwachten. We zitten elke 
maandag samen op een klassenraad 
met onze coördinator, vanuit de 
ziekenhuisschool. Dan bespreken we 
de jongeren individueel. Moeten we 
nog op zoek naar een nieuwe school? 
Moet er iets geregeld worden voor 
examens? Daar bespreken we ook het 
gedrag van de jongeren en wisselen 
we tips uit over hoe te reageren bij 
probleemsituaties. 

Een leerkracht met wat extra

Je werkt ook op een gewone 
middelbare school. Welk ver-
schil merk je?
Naomi: Hier ben je een leerkracht 
met wat extra. Dat trekt me erg 
aan. Ik ben gevormd als leerkracht 
Engels, geschiedenis en economie. 
Oorspronkelijk dacht ik er aan om 
orthopedagogie te studeren i.p.v. 
leerkracht. De vacature voor de RKJ-
school sprak me meteen erg aan. 
Het werk hier is toch een beetje de 
combinatie van de twee. Het contact 

met de leerlingen is helemaal anders. 
In het RKJ maakt het onderwijs echt 
deel uit van een hulpverleningspro-
gramma. Hier moeten ze aan zichzelf 
werken. Als leerkracht fungeer je hier 
automatisch als leerlingbegeleider. 
In het gewone onderwijs hebben ze 
daar een aparte cel voor. In het RKJ 
zijn we ook voortdurend met die 
jongeren bezig. Als er iets fout loopt 
of als ze al eens een mindere dag 
hebben, dan kunnen ze dat bij ons 
ventileren. We hebben ruimte om 
daarop in te gaan. Ze geven dan aan 
wat er aan de hand is en dan vertel-
len ze bv dat ze slecht nieuws gekre-
gen hebben, of dat er een confl ict is 
met een andere jongere…
 
Hoe vinden jullie aansluiting 
bij de hulpverleners van het 
RKJ?
Naomi: Ik ben namens de leerkrach-
ten op maandag aanwezig op de 
klinische vergadering. Daar kan ik 
dan de terugkoppeling geven van de 
klassenraad. En later kan ik ook de 
info van die vergadering met de colle-
ga-leerkrachten delen. Ik krijg ook 
vaak vragen van de hulpverleners, bv 
rond het IQ van een jongere. Het is 
heel leerrijk om te vernemen hoe ze 
het doen in de leefgroep. Soms is dat 
echt tegenovergesteld. Sommigen 
doen het in de les heel goed, zijn 
rustig, maar slaan dan in de leef-
groep met 10 jongeren helemaal om. 
Of omgekeerd. Dan kunnen we tips 
vragen aan de groepswerkers.

Hebben jullie contact met 
ouders?
Naomi: Ja, steeds in samenspraak 
met de gezinsbegeleiding. De ge-
zinswerkster binnen het RKJ vraagt 
bv om eens te bellen met een mama. 
Ouders hebben er soms meer aan 
om bepaalde zaken van de leerkracht 
zelf te horen. Zoiets doet deugd. Als 
er op zoek wordt gegaan naar een 
andere richting of school, doen we 
dat altijd in samenspraak. Ook zien 
we hen uitgebreid op de jaarlijkse 
ouderavond die we hier vanuit de 
school organiseren. 

De jongeren zijn geen doetjes. 
Hoe beleef je dit soort werk?
Naomi: Ik put daar enorm veel 
voldoening uit. Dat zit in kleine 
dingen. Vaak kunnen we de jongeren 
echt elementaire dingen bijbrengen, 
zaken die ze nog niet onder de knie 
hebben… Ze weten soms niet waar 
België op de kaart te vinden is… We 
bespreken ook samen de actualiteit. 
Om ze wat meer inzicht te geven. We 
pakken dat heel praktisch aan, zodat 
ze er zelf ook sterker door worden. 
Zich uit de slag leren trekken. Bij 
wiskunde leren we hen kortingen be-
rekenen zodat ze bij aankopen weten 
hoe ze dat best aanpakken. Of we 
leren hen de vertrekuren van de bus 
opzoeken, een CV opstellen,... Vaar-
digheden die leeftijdsgenoten al lang 
opgedaan hebben. Vaak is er ook wel 
een beetje een strijd. Jongeren die 
om de paar dagen zeggen dat ze echt 

[hulpverlening]
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Naomi (hier op foto 
tijdens klassenraad): 
“In het RKJ voel ik me 
een leerkracht met wat 
extra”.
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niet naar de les gaan komen. Ze zeg-
gen wel eens dat ze in het RKJ zijn 
voor hun drugverslaving, niet om les 
te volgen. Het blijft een uitdaging om 
hen telkens opnieuw te overtuigen.

Onderwijs krijgt echt een 
plek in programma. Tot vorig 
schooljaar waren er 6 u i.p.v. 
16 u les. 

Naomi: Die 2 voormiddagen had-
den niet zo’n impact. Met 6 lesuren 
hadden we onvoldoende tijd om 
het schooljaar te kunnen redden, 
zeker bij leerlingen TSO en ASO. 
Vaak moesten ze nog ’s avonds in 
hun vrije tijd werken. Ze moesten al 
veel karakter hebben om dat vol te 
houden. Vandaag heeft dat onderwijs 
echt een plaats binnen het pro-

gramma. Nu hebben we bovendien 
ruimte voor expressie (3u/week). Dat 
is heel belangrijk voor deze groep. 
Sommige jongeren kunnen zich niet 
zo goed uitdrukken met woorden. 
Tijdens expressie mogen ze tekenen, 
schilderen, met klei werken. Op een 
niet-verbale manier, lukt het deze 
jongeren vaak beter. De jongeren 
krijgen tevens wat extra sport en er is 

De Ziekenhuisschool Stad Gent, onze 
erkende onderwijspartner binnen het 
RKJ, was destijds de eerste ziekenhuis-
school van het land. Vandaag heeft 
de ziekenhuisschool, gevestigd in het 
UZ, afdelingen in het AZ Sint-Lucas, 
PC Caritas Melle en ons RKJ. In totaal 
krijgen daar dagelijks bijna gemiddeld 
100 leerlingen les. 
Op jaarbasis bereikt de Ziekenhuis-
school Stad Gent met een ploeg van 
een 45-tal leerkrachten goed 700 
leerlingen (kleuter, lager en middel-
baar) terwijl ze in opname zijn. Ingrid 
Van den Branden, sinds 2000 directeur 
van de Ziekenhuisschool Stad Gent, 
licht toe.

“De eerste gesprekken rond de sa-
menwerking tussen RKJ en Stad Gent 
dateren van januari 2011. Kort daarna 
werd de formele vraag gesteld aan de 
Stad Gent. 
Toenmalig schepen van onderwijs 
Coddens was meteen enthousiast en 
ook wettelijk bleken er geen hinderpa-
len om in het RKJ een vestigingsplaats 
op te richten. Dankzij de grote betrok-
kenheid van alle partners konden we al 
begin september 2011 van start gaan. 
Probleem was wel dat de eigenlijke 
fi nanciering pas vanaf schooljaar 2013-
2014 ten volle – werkingsmiddelen en 
omkadering – door Vlaamse Gemeen-

schap kon worden gedragen, zo blikt 
de directeur terug.” 

Om die eerste 2 jaar te overbruggen 
ging De Sleutel op zoek naar extra 
middelen. De opstart van dit school-
project kon gerealiseerd worden 
mede dankzij prefi nanciering van het 
personeel via ondersteuning van de 
provincie en dankzij giften vanuit het 
mecenaat. 

Vroeger konden de jongeren in het RKJ 
tijdens het residentiële programma 
ook reeds onderwijs genieten. In de 
praktijk gebeurde dit in samenwerking 
met Groep Intro, die in de instelling 
deeltijds onderwijs kwam voorzien. 
Eind schooljaar 2009-2010 werd dit 
om besparingsredenen vanuit het 
ministerie van Onderwijs stopgezet.
Ingrid Van den Branden: “Het is een 
grote meerwaarde dat er nu in aparte 
lokalen wordt lesgegeven. Naast de 
nieuwe, professionelere accommoda-
tie is er ook een psychologisch aspect. 
De leerlingen verlaten als het ware de 
afdeling en gaan nu echt naar school”.

Krachten bundelen 
“Jongeren terug naar school brengen 
is de eerste vorm van re-integratie, 
naast het stimuleren van hun ontwik-
keling. Het is voor ons echt een 

meerwaarde dat we onze expertise 
kunnen opbouwen samen met jullie 
behandelteam. Bovendien kunnen we 
die knowhow uitwisselen met onze 
andere afdelingen die vaak werken met 
een vergelijkbare doelgroep en delen 
met andere ziekenhuisscholen, zoals 
Pathways. Ik zie daar duidelijk een 
groeipad. 
Het netwerk verruimen is daarin 
belangrijk. Die bundeling van krachten 
zorgt ervoor dat we de belangen van 
de jongere nog beter kunnen dienen. 
Wat we leren dankzij de samenwer-
king met het RKJ delen we ook met 
de thuisscholen en bv met CLB’s. Die 
ervaring wordt ook daar verder door-
gegeven in die netwerken”, zo stelt 
Mevr. Van den Branden. 

“Door met ons samen te werken koos 
het RKJ er bewust voor om de struc-
tuur van het eigen programma aan 
te passen in functie van de school. 
Het onderwijs kreeg hierdoor letterlijk 
en fi guurlijk een plek. Dat is niet zo 
vanzelfsprekend. De jongere kan er 
niet naast kijken: de school is hier 
van belang. En dat werkt. Meer en 
meer blijkt uit mijn ervaring dat voor 
jongeren onderwijs de start is van een 
geslaagde re-integratie.” 

Ziekenhuisschool Stad Gent: wat en hoe?



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

 Dagcentrum Antwerpen (DCA)
 Dambruggestraat 78-80
 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 dcbg.info@fracarita.org

 Dagcentrum Mechelen (DCM)
 F. De Merodestraat 20
 2800 Mechelen
T 015 20 09 64
F 015 20 09 65
E dcm.info@fracarita.org

 Dagcentrum Gent (DCG)
 Stropkaai 38 
 9000 Gent
T 09 234 38 33
F 09 223 34 55
E dcg.info@fracarita.org

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

 Therapeutische Gemeenschap 
Merelbeke (TGM)

 Hundelgemsesteenweg 1
 9820 Merelbeke
T 09 253 44 40
F 09 253 44 35
E tgm.info@fracarita.org

 Therapeutische Gemeenschap 
Gent (TGG)

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

 Residentieel Kortdurend 
Jongerenprogramma

 Zuidmoerstraat 165
 9900 Eeklo
T 09 377 25 26
F 09 377 78 64
E rkj.info@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 Gent

 Mahatma Gandhistraat 2a
 9000 Gent
T 09 232 58 08
F 09 232 58 18
E socwpg.info@fracarita.org

 VZW Sociale Werkplaatsen 
De Sleutel Antwerpen

 Van Trierstraat 28a
 2018 Antwerpen
T 03 259 08 90
F 03 259 08 91
E socwpa.info@fracarita.org

De Sleutel is een onderdeel van
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119 – Gent

[Varia]

iets meer tijd voor sociale vaardigheden en 
seksuele opvoeding. 

Geven jullie ook een slecht rapport? 
Naomi: Soms denken jongeren dat ze wei-
nig punten gaan krijgen omdat ze veel fou-
ten maken in de les. We moeten altijd goed 
uitleggen dat het daar niet om draait. Inzet 
tonen, leergierig zijn, interesse tonen: dat 
is voor ons veel meer waard. En zo trachten 
we hen ook te motiveren. Onder meer door 
na elk lesuur de jongeren te scoren. Soms 
zijn we echt aangenaam verrast door de 
vooruitgang die jongeren boeken. Ik denk 
aan een meisje dat echt allergisch was aan 
school, ze had op 7 verschillende scholen 
gezeten. Ze was telkens enorm onbeleefd 
tegen de leerkrachten en op tijd komen, 
lukte niet. Alles wat met school te maken 
had, vormde eigenlijk een probleem. Dank-
zij de structuur van het RKJ lukte het haar 
wel om op tijd te komen. Door op haar in-
teresses in te spelen konden we een mooie 
verandering realiseren. Toen ze terug naar 
haar school ging, herkenden ze haar niet 
meer. Altijd als eerste present, enthousiast, 
beleefd. Dat geeft voldoening. 

Welke resultaten boeken jullie? 
Naomi: De voorbije 2 jaar slaagden we er 
in om 3 op de 4 jongeren te laten overgaan 
of goed door te verwijzen. We zorgen ook 
voor een geleidelijke overgang naar een 
nieuwe schoolomgeving. Van zodra iemand 
in de doefase van de therapie (3) zit, naar 
het einde van het programma, mogen 
de jongeren naar huis van zaterdag tot 
dinsdagavond. Dan proberen we het zo te 
organiseren dat ze op maandag en dinsdag 
al naar de nieuwe school kunnen. Zo kun-
nen we opvolgen hoe het geweest is, steken 
we ook in die school eens ons licht op. Op 
die manier kunnen we nog bijsturen als er 
problemen zijn. Soms zitten we wel met de 
handen in het haar. Als een jongere het in 
leefgroep bv goed doet, maar bij ons abso-
luut niet. Dan moeten we andere invals-
hoeken, methodes zoeken. Dus als gevolg 
van problemen tijdens de les, eindigt een 

programma nooit. En anderzijds, als jonge-
ren hier hun examens afl eggen, dan geeft 
dat toch een goed gevoel. Zo konden we 
vorig jaar iemand klaarstomen en haalde 
die jongere uiteindelijk 88% voor wiskunde. 
Dan ben je wel fi er.

Hoe kijken jullie uit naar het ko-
mende schooljaar?
Naomi: We gaan zeker nog wat bijsturen. 
Zo zullen we het pakket evenwichtiger 
maken via afwisseling met vakken expres-
sie en LO. De jongeren geven ons daarover 
trouwens zelf hun feedback. We plannen 
tevens een werkbezoek bij een andere zie-
kenhuisschool om te kijken hoe ze werken, 
welke thema’s ze gebruiken. We hopen 
bij te leren over hoe zij daar motiverend 
werken, en over de manier waarop ze met 
projecten bezig zijn. 
We zien ook extra mogelijkheden dankzij 
ons lesaanbod expressie. Vaak zien we 
tijdens die lessen meest vooruitgang. Ze 
krijgen dan voor 2u een vrije opdracht. Dat 
is voor jongeren vaak heel vreemd: knut-
selen… Terwijl ze bezig zijn, merk je wie 
de perfectionist is, wie een probleem heeft 
met concentratie, afwerking. Naarmate het 
programma vordert, vinden jongeren beter 
hun draai. Volgend schooljaar gaan we dat 
misschien nog in iets kleinere groepjes 
aanpakken. De leerkracht expressie is ook 
creatief therapeute. Met hetgeen gemaakt 
wordt, gaan we nog verder aan de slag. 
Vaak kan je bepaalde zaken ter sprake bren-
gen via de werkjes die ze maken, soms ook 
op basis van het gekozen materiaal (dikke 
stift of potlood),… Die link met het thera-
peutische luik kunnen we nog versterken. 

(1) Het onderwijsproject wordt fi nancieel mogelijk 
gemaakt dankzij de steun van Stad Gent, de 
provincie Oost-Vlaanderen en onze donateurs 
(2) PAV of Project algemene vakken
(3) Het RKJ-programma verloopt in zes fasen: 
Intake of informatiefase, Startersfase, Denkfase, 
Planningsfase, Doefase en Checkfase (lees meer 
op www.desleutel.be)

Op woensdag 16 oktober organiseert De Sleutel in 
Brugge een academische zitting ter gelegenheid 
van het 20-jarig bestaan van dagcentrum De Sleutel 
Brugge met als gastspreker Prof. Peter Adriaenssens. 
Save the date!

20 jaar Dagcentrum Brugge


