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Beste lezer,

Als nieuw algemeen directeur van De Sleutel stel ik me graag even kort voor. 

Voortaan mag ik u doorheen dit De Sleutel magazine gidsen. Verderop in dit 

nummer kan u lezen welke klemtonen ik de komende jaren hoop te kunnen 

leggen met De Sleutel, waar we ons met dit netwerk naar toe willen richten. 

Intussen blijft het lang wachten op de regeringsvorming. Voor vele beleids-

domeinen, maar ook voor de drughulpverlening wordt de aanstelling van 

een regering echt wel dringend. We staan in elk geval klaar om aan de nieuw 

bevoegde ministers van volksgezondheid en van justitie onze wensen en 

verlanglijstjes over te maken. 

Dit 12-de nummer is meteen ook een beetje een feestnummer: het dag-

centrum in Brugge viert immers haar 15-de verjaardag. We laten hier graag 

ons afdelingshoofd Linda Doom uitgebreid aan het woord. Meteen zijn jullie 

uitgenodigd voor het kerstconcert dat we op 27 december organiseren in 

de Stadsschouwburg van Brugge (lees blz. 11). 

Ook onze andere afdelingen verdienen het om in de kijker te worden gezet. 

Zo zijn we oprecht blij dat we ons aanbod voor jongeren in Eeklo beter kun-

nen afstemmen op de vraag: ons aanbod is voortaan niet enkel beperkt tot 

de Bijzondere Jeugdbijstand, maar staat open voor alle minderjarigen die er 

zelf voor kiezen om hun drugprobleem aan te pakken. Verder verdiende onze 

Sociale Werkplaats letterlijk haar erkenning als aannemer waardoor we nu 

ook kunnen meedoen aan openbare aanbestedingen,…

We maken ook graag aandacht voor het belang van zingeving in het herstel-

proces van een verslaving en lichten een tipje van de sluier van het kader dat 

we hiervoor gebruiken. 

Afsluiten doe ik met aan alle lezers van dit magazine een zalig kerstfeest en 

een zorgeloos eindejaarsfeest te wensen. Graag wil ik iedereen bedanken 

die De Sleutel in 2007 gesteund heeft. Mede dankzij uw ondersteuning of 

bijdrage slagen wij erin verder te blijven werken aan ons innovatief project, 

het begeleiden van mensen naar een drugvrije maatschappelijke reïntegratie.

Veel leesgenot.

Damien Versele,
a l g e m e e n  d i r e c t e u r

//  Editoriaal   // 
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//  Hulpverlening   // 

Dagcentrum De Sleutel in Brugge bestaat 15 jaar. 

Dat mag gevierd worden!

Hoe is het dagcentrum ontstaan?
LINDA DOOM Dit kadert in de evolutie die 

we binnen De Sleutel meemaakten. 

Onze organisatie is ontstaan vanuit 

een residentieel aanbod. Gaandeweg 

bleek dit echter niet meer voldoende 

te zijn en werd het netwerk verder uit-

gebouwd. In 1992 is De Sleutel gestart 

met een ambulante werking omdat er 

een gemakkelijker instap nodig was 

voor de gebruiker. De drempel voor 

opname zorgde er voor dat steeds 

meer potentiële cliënten de weg naar 

de hulpverlening niet dreigden te vin-

den. Sommigen betwijfelden of zo’n 

dagcentrum in Brugge wel nodig was. 

Maar o.m. vanuit justitiële hoek kregen 

we signalen dat er echt wel een drug-

problematiek bestond. We wilden niet 

wachten tot die ook echt op straat zicht-

baar werd. Wij zijn opgestart met heel 

beperkte mogelijkheden, op basis van 

vrijwilligerswerk. We konden een pand 

innemen midden in het centrum van 

Brugge. Na een jaar werking stapten 

we met onze aanmeldingscijfers naar 

het stadsbestuur en konden we aanto-

nen dat er een echte nood was aan een 

ambulante werking. Meteen daarna is 

de samenwerking met de stad Brugge 

gestart. Even later begon ook Knokke 

ons dagcentrum mee te ondersteunen. 

Tegelijkertijd dienden we ons dossier 

in waarmee we hoopten op structurele 

personeelssubsidies via RIZIV. 

En volgde die erkenning snel?
Neen. Onze aanvraag kwam op een 

slecht moment. Lange tijd konden 

geen nieuwe RIZIV-middelen worden 

toegekend. We overbrugden die peri-

ode dankzij vrijwilligerswerk en o.m. 

met middelen die vrijkwamen door de 

creatie van veiligheidscontracten van 

Binnenlandse Zaken, gedetacheerd 

via het stadsbestuur. Na 4 jaar werken 

volgde de RIZIV-erkenning en konden 

we echt van start gaan. We hadden 

toen het geluk dat het stadsbestuur 

van Brugge besliste dat we de mid-

delen van de veiligheidscontracten 

konden behouden. De voorwaarde 

was wel dat we ons preventie-aanbod 

verder uitbouwden. 

Hoe belangrijk was de verhuis 
naar de Barrièrestraat? 
Heel belangrijk. Met ons uitgebreider 

team moesten we uitkijken naar een 

ander pand. Door een samenloop van 

omstandigheden konden we in maart 

1998 onze intrek nemen in het vroe-

gere klooster in de Barrièrestraat. Op 

dat moment kreeg onze werking op 

verschillende vlakken impulsen. We 

konden onze groepswerking echt vorm 

geven evenals de familiewerking. De 

zelfhulpgroep voor familieleden van 

druggebruikers is toen in aantal deelne-

mers verdubbeld. Onze ploeg werd ver-

sterkt met een arts, een psychiater,... P
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Vandaag staat er een sterk team 
achter je. Hoe pak je dat aan? 
Mijn belangrijkste investering na de 

verhuis lag bij het coachen en oplei-

den van mijn team. Dit team bepaalt 

immers de kwaliteit van ons werk. 

Tegelijk diepten we onze inhoudelijke 

werking sterk uit en maakte ik er een 

prioriteit van om ons dagcentrum 

beter bekend te maken. Eind jaren 

’90 moesten we echt nog potentiële 

partners overtuigen van onze kwaliteit 

en professionele manier van werken. 

Daarvoor koos ik een heel open poli-

tiek: wie interesse had en heeft mag 

komen kennismaken of meedraaien. 

Het preventiewerk zet een 
belangrijke stempel op de 
werking in Brugge. 
Dat klopt. In samenwerking met het 

Drugoverlegplatform geven we het 

Brugse preventiebeleid mee vorm, 

voeren we het al jaren mee uit. We 

ontwikkelen ook eigen initiatieven. 

Als centrum richten we ons daarbij 

heel bewust naar de druggebruiker 

zelf, naar zijn omgeving en naar moge-

lijke risicogroepen. We bereikten met 

ons Sleutelparcours het voorbije jaar 

zo’n 700 jongeren. Denk ook aan de 

manier waarop we onze preventiewer-

kers inzetten in ’t Mussennest, het out-

reachwerk. Zij maken deel uit van ons 

team, werken met dezelfde doelgroep.

 

Ook de vijfde verjaardag van 
’t Mussennest wordt gevierd. 
Hoe is dat project ontstaan?

Het dagcentrum te Brugge heeft na 15 jaar meer dan haar plaats in de regio. 
De ambulante drughulpverlening  en -preventie in het centrum werd uitgebouwd 
onder impuls van Linda Doom. ‘Ik ben echt wel fi er op waar we vandaag voor 
staan. Tijd om op onze lauweren te rusten, is er echter niet. Ons centrum wil hét 
aanmeldingspunt van de regio blijven’.  Een gesprek met ons afdelingshoofd. 

‘We kiezen er bewust voor om de familiewerking 
verder uit te bouwen om zo ouders en omgeving 
sterk in de begeleiding te betrekken.’

>>>



4

N
u

m
m

e
r 

1
2

/2
0

0
7

//  Hulpverlening   // 

We zochten al een tijdje naar een mo-

gelijkheid om beter in te spelen op de 

problemen bij jongeren. Bij aanmelding 

stelden we vast dat het niet zelden 

leerlingen uit het deeltijds onderwijs 

betreft waarmee het op het vlak van 

tewerkstelling niet lukt. We wilden deze 

doelgroep bereiken vooraleer ze in de 

hulpverlening terechtkomen en dat via 

een kanaal dat hen ook aanspreekt, 

niet via gesprekken met een hulpverle-

ner dus... Op die manier is 5 jaar gele-

den ons project opgestart. We konden 

dankzij dat renovatieproject aan de slag 

met jongeren toegeleid via het deeltijds 

onderwijs, aan vroegdetectie en -inter-

ventie doen, dankzij de verbouwing van 

een boerderij op onze achterliggende 

terreinen. ‘t Mussennest is een preven-

tieproject met een directe link met de 

hulpverlening als het nodig is. De te-

werkstelling is het middel waarmee we 

onze jongeren bereiken.

Hoe zie je dit project evolueren?
Onze methodiek vraagt verdere uitdie-

ping. Ook wil ik de familiewerking nog 

beter uitbouwen. De ouders zijn een 

heel belangrijke partner. Hoe nauwer 

we hen kunnen betrekken, hoe beter 

het resultaat dat we boeken. Wanneer 

de verbouwing rond zal zijn? Daar 

spreek ik me bewust niet over uit. Dat 

we geen deadline hebben, is net de 

sterkte van het project. Het werken is 

niet het doel maar het middel, onze 

focus ligt op attitudeverandering. 

Maar ondertussen raakt het gebouw 

gerenoveerd, de sociale werkplaats 

van De Sleutel kon vorige zomer in het 

afgewerkte atelier intrekken. Op de 

bovenverdieping creëren we nu woon-

gelegenheden voor cliënten. Daar is 

echt nood aan. Straks starten we daar 

met een zorgboerderij. 

Cijfers wijzen uit dat jullie met 
een jonge populatie werken?
Klopt. Ook vaak met minderjarigen. Dat 

is altijd zo geweest. Daarom zijn we 

heel snel gestart met onze familiewer-

king. We kiezen er voor om dat verder 

uit te bouwen om zo ouders en omge-

ving sterk in de begeleiding te betrek-

ken. We hadden van bij de start veel 

aanmeldingen met cannabis als be-

langrijkste probleemmiddel. Toch vind 

ik het belangrijk om tegen te spreken 

dat die hulpvragen een lichtere proble-

matiek betreffen. De laatste jaren zien 

we opvallend veel dubbel diagnose, 

heel wat moeilijke gezinssituaties...

Wat was je grootste ontgoocheling 
de voorbije 15 jaar?
Op fi nancieel vlak blijft de realiteit 

dat we, ondanks die 15 jaar, moeten 

blijven vechten om onze middelen te 

kunnen bestendigen... 

Je belangrijkste verwezenlijking?
Het dagcentrum zoals het vandaag 

draait, met een team bestaande uit 

mensen die gemotiveerd samenwer-

ken in het belang van de cliënt. Voor 

de druggebruiker is er een goed aan-

bod, de hulpverlener werkt hier graag. 

Daar ben ik fi er op. 

Welke uitdagingen zie je?
Het verder uitdiepen van de bestaande 

werking en de uitbouw van het aan-

bod in de Westhoek. Onze beperkte 

antenne in Veurne kan de nood en de 

complexiteit van de problematiek in 

die regio niet aan. Ik zie ook nog groei 

via de uitbouw van onze tewerkstel-

lingspijler. Zonder dergelijk aanbod 

stopt het traject dat we met onze cliënt 

afl eggen, ergens halfweg. 

Is het werk af?
Zeker niet. We moeten ons werk met 

de cliënten onder de aandacht houden 

zodat ons centrum hét aanmeldings-

punt van de regio kan blijven. Daar-

voor moet je keer op keer duidelijk 

maken waar onze drughulpverlening 

voor staat. Jaarlijks nemen we daarom 

een initiatief waarmee we onze kwali-

teiten in de verf kunnen zetten. Vorig 

jaar organiseerde ons centrum een 

druk bijgewoonde provinciale contact-

dag voor de drughulpverlening. Via 

ons kerstconcert willen we onze wer-

king beter bekendmaken bij een ruim 

publiek. We moeten ook blijven ingaan 

tegen misvattingen over ‘de drug-

gebruiker’. Het zijn criminelen, ze zijn 

ziek, niet te behandelen... Dat is nood-

zakelijk om het pad te effenen voor 

partnerships. Samenwerken lukt altijd 

beter als er een win-win situatie is. Zo 

besliste de crisisopvang hier in Brugge 

destijds om geen druggebruikers meer 

op te nemen, omdat het al te vaak was 

misgelopen. Uiteindelijk konden we 

hen overtuigen om hun beleid bij te 

sturen met de afspraak dat er vanuit 

ons centrum ondersteuning kwam. We 

hebben toen opleiding voor hun team 

georganiseerd, hun medewerkers 

kwamen hier meedraaien, we maakten 

afspraken rond supervisie... 

Je moet echter blijven werken aan je 

netwerk. Het aantal potentiële partners 

met een aanbod naar drugverslaafden 

groeit. Ook algemene ziekenhuizen 

en de psychiatrie maken er werk van. 

Op termijn is daar een regelmatiger 

afstemming nodig. Het zou mooi zijn 

mochten we er binnen nog eens 15 jaar 

in geslaagd zijn om ook daar echte 

partnerships te hebben. Het hoeft 

natuurlijk zo lang niet te duren. Als 

drughulpverlener leer je echter geduld 

te hebben en verder te bouwen op elke 

nuttige stap, hoe klein ook.
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Sinds 2005 organiseert onze Therapeutische Gemeenschap 

van Merelbeke (TGM) twee keer per jaar een cursus erva-

ringsleren in de tweede fase van het behandelprogramma. 

De methodiek van ervaringsleren sluit inhoudelijk goed aan 

bij de doelstelling van het programma: de tweede fase van 

het programma is de verdiepingsfase waarin het onderzoek 

van de eigen levensstijl, het inzicht in de onderliggende 

patronen en de verantwoordelijkheid voor persoonlijke 

veranderprocessen centraal staan. 

De methodiek slaat ook vormelijk goed aan bij onze cliën-

ten, vooral twintigers en dertigers. Er wordt gewerkt vanuit 

de directe ervaring in het hier en nu door middel van uitda-

gende outdoor-activiteiten. 

Ervaringsleren als methode moet niet verward worden met 

het gegeven dat we leren via alledaagse ervaringen. Erva-

ringsleren is niet gewoon leren door iets mee te maken. Er-

varingsleren is een wijze van leren waarbij deelnemers zich 

actief engageren in het exploreren van voor hen relevante 

en zinvolle vragen. De lerende is deelnemer in plaats van 

toeschouwer en het geleerde is niet alleen momenteel maar 

ook in de toekomst relevant voor de lerende en de maat-

schappij waarvan hij lid is. Ervaringsleren is een proces en 

geen losstaande gebeurtenis (Vermeylen, de Vilder, 2004).

De onderliggende methodiek is door Kolb beschreven in de 

zogenaamde actie-refl ectiecyclus. 

De cursisten worden in een uitdagende situatie gebracht 

waarbij zij niet kunnen terugvallen op routines. De metho-

diek biedt de mogelijkheid om vanuit een concrete actie-

fase in ongewone omstandigheden een individueel leerpro-

ces op gang te brengen. Acties in bijzondere situaties heb-

ben nooit een inherente betekenis op zichzelf. Ze brengen 

mentale schema’s op gang of lokken persoonlijke denk-, 

voel- en handelingspatronen uit. De mate waarin ongewone 

situaties door de cursist wel of niet als probleemsituaties 

worden ervaren hangt af van zijn persoonlijke referentieka-

ders. Engagement is een van de sleutelbegrippen in dit vor-

mingsproces. Engagement in de activiteiten houdt in dat de 

deelnemer de omgeving, de uitdaging, het probleem, van 

een persoonlijk antwoord dient. Dat persoonlijk antwoord 

is niet zozeer het verleggen van grenzen (zoals in de “vrije 

tijds-outdoor”) dan wel het maken van persoonlijke keuzes 

vanuit eerlijkheid tegenover zichzelf. In deze vorm van le-

ren staat niet zozeer het ontmoedigen of bekrachtigen van 

gedrag centraal maar eerder de verantwoordelijkheid, de 

activiteit en de zingeving door de deelnemer zelf. Dit alles 

doen zij in aanwezigheid van hun peers. De lerende is zelf 

“eigenaar” van de onderkende probleemsituaties en van de 

Driedaagse cursus “ervaringsleren” 
in de therapeutische gemeenschap De Sleutel te Merelbeke

Planning
Toetsen van begrippen 
in nieuwe situaties

Actie
Concrete ervaring
hier en nu

Abstractie
Generalisatie 
tot modellen

Refl ectie
Observatie, evaluatie 
en inzichtsverwerking

Bij ervaringsleren worden cursisten in een uitdagende 
situatie gebracht waarbij zij niet kunnen terugvallen op 
routines.

‹‹ Experience is not what happens 
to you, it is what you do with 
what happens to you.  ›› Weick

>>>
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oplossing ervoor en wordt daarin ondersteund door 

zijn lotgenoten. 

 

Het concrete format waarin wij ervaringsleren aanbieden is 

dat van een korte, maar intensieve driedaagse ervarings-

stage in de Belgische Ardennen. 

De vijf concrete leerthema’s sluiten aan bij de doelstelling 

van de tweede fase: 

1. (verdere) bewustwording van eigen functioneren; 

2. gedeelde verantwoordelijkheid 

(voor zichzelf en voor de ander); 

3. keuzes maken en verantwoording hiervan tegenover 

zichzelf; 

4. zelfkennis over kwaliteiten, valkuilen,uitdagingen 

en allergieën; 

5. persoonlijke grens (h)erkennen en bewaken.

“Ik wist totaal niet wat ervaringsleren 
inhield. Om een rots te beklimmen en af 
te dalen, waren er maar een aantal dingen 
die me bezighielden. Zoals: mijn hoogte-
vrees en het vertrouwen in de mensen die 
medeverantwoordelijk waren voor mijn 
veiligheid. Ik heb het een kans gegeven 
om terug een beetje vertrouwen te winnen 
bij mijn medemens, dat ver te zoeken was. 
Na elke opdracht die we gedaan hadden 
moesten we stilzwijgend in ’t busje zo 
terug naar ons huisje waar ons een andere 
opdracht stond te wachten. ”Het monde-
linge” over hoe we het ervaren hadden en 
ons gevoel vertellen. Moeilijk, aangezien 
ik van stilzwijgen hou. Op die 3 dagen heb 
ik ook een stukje van mezelf gedeeld en 
is mijn vertrouwen in mensen terug aan 
het openbloeien. Beetje bij beetje. Ik heb 
daar mijn hoogtevrees en angsten onder 
controle kunnen houden en laten zien dat 
ik ook angsten heb. Maar dit alles had niet 
kunnen gebeuren zonder mijn peers. Ik 
voelde me niet meer alleen op de top van 
de berg. Ben ervan geschrokken hoeveel 
dingen ik gemeen heb met de medemens. 
Door na elke opdracht de dingen te horen 
van een ander persoon waar ik mezelf kan 
in vinden.”

Het actieve instrumentale gedeelte wordt verzorgd en 

begeleid door het Outdoor Center Luctor & Vinco te 

Nadrin. De activiteiten gaan van het beklimmen van rotsen, 

over kajakken, paalstaan, hoogteparcours tot nacht-

dropping. 

De procesbegeleiding gebeurt door twee deskundige stafl e-

den van de therapeutische gemeenschap, Maaike Defrancq 

en Mohamed Ben Haddou. Deze laatste is hierin vorig jaar 

opgeleid door Outward Boundschool Belgium, die voor ons 

in 2005 de activiteiten hebben begeleid. Maaike en Moha-

med zorgen ervoor dat de cliënten bij elke nieuwe concrete 

ervaring, in aanwezigheid van hun peers, de volledige leer-

cyclus doorlopen d.m.w. zelfrefl ectie, delen in groep van 

belevingen, interactie en feedback. Zelfhulp en wederzijdse 

zelfhulp, kernconcepten in de TG-behandeling, zijn promi-

nent aanwezig in het ervaringsleren. 

‘Beetje bij beetje leerde ik mijn hoogtevrees en angsten onder controle houden 
en leerde ik dat ik ook angsten heb. Ik voelde me niet meer alleen op de top van 
de berg’.

Getuigenis 
van bewoners “Ik heb de mensen van 2de fase beter 

leren kennen en ook op een andere 
manier. Mijn grenzen heb ik al heel 
mijn leven overschreden. Dat vond ik 
ook een belangrijk thema van ervarings-
leren. Ik zou ook aan iedereen van ons 
toewensen om zo dagen mee te mogen 
maken.”

“Ik ben te weten gekomen dat ik veel 
wilskracht heb en heb ondervonden dat ik 
mezelf al veel beter ken dan 4 maand ge-
leden en dat doet wel goed. Ik heb ook de 
staf eens gezien op een andere manier.”

“Ik ben niet trots op mezelf omdat ik was 
verdwaald. Ik zou de beschadigde kan-
ten achterlaten en herstellen. Ik ben me 
ervan bewust geworden dat mijn koppig-
heid en achterdocht niet altijd goed zijn 
voor mij en ook al veel miserie hebben 
veroorzaakt. Ik moet mezelf ervan bevrij-
den, ze zijn nog niet af maar ik ben on-
derweg. Hulp en kritiek aanvaarden geeft 
me meer kracht om mijn doel te bereiken. 
Zo ga ik hoopvol vooruit kijken, met trots 
achterom kijken en met voldoening terug-
kijken op mijn eigen clean leven.”

“Ik wist eigenlijk niet waar ik aan begon, 
dat is voor mij moeilijk omdat ik iemand 
ben die graag alles weet. Dan voel ik mij 

gerust. De activiteiten waren plezierig 
maar dat er overal een grote bedoeling 
achter zat wist ik niet. Vb: bij rotsklimmen 
heb ik een deel van mijn schrik overwon-
nen en moest ik vertrouwen op mijn 
vrienden. Ik had veel schrik maar wou ook 
niet onderdoen. Nadien hebben we de 
opdracht gedaan en moesten we vertellen 
hoe we ons gevoeld hebben. Ik weet niet 
waarom maar ik was zenuwachtig, ik denk 
gewoon omdat ik de waarheid moest zeg-
gen dat ik me kwetsbaar voelde. 

Vroeger liet ik veel mensen schrikken in 
den donker maar tijdens de dropping 
‘s nachts heb ik iemand kunnen helpen 
die eigenlijk wou opgeven . Ik besef nu 
dat ik ook goede dingen kan doen en dat 
mensen op mij kunnen vertrouwen. Ook 
ik heb een moeilijk moment gehad met 
naar de sterren te kijken, er waren onge-
lofelijk veel sterren en ik moest denken 
aan mijn grootvader. Misschien kon hij 
mij zien en zien dat ik het goed doe. Ik 
heb altijd mijn schrik kunnen verstoppen 
maar nu was dat onmogelijk en niemand 
vond dit erg. Ik heb me kwetsbaar opge-
steld en kan soms nog altijd niet geloven 
dat ik de persoon ben die ik nu ben. Ik ga 
dit echt nooit vergeten.”

>>>
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//  Hulpverlening   // 

Onze afdeling in Eeklo blijft zich richten tot jongens en 

meisjes van 14 tot 18 jaar die verslaafd zijn of verslaafd 

dreigen te raken aan illegale middelen. Nieuw is dat het  

programma verschillende opeenvolgende modules omvat. 

Niet iedere jongere moet alle modules doorlopen. Het is 

mogelijk op verschillende momenten in te stappen, in 

functie van de hulpvraag of het hulpverleningstraject. Be-

langrijk is dat we steeds eerst een zicht willen krijgen op de 

aard en de ernst van de drugproblematiek en dat we samen 

met de jongere een advies formuleren over de te nemen 

stappen. Door kortdurende opnames mogelijk te maken 

hebben we de drempel sterk verlaagd. Bij aanmelding 

proberen we samen met de jongere,  ouders en doorver-

wijzer een proces op gang te brengen. Een proces waar 

probleeminzicht, vertrouwen in zichzelf en de omgeving en 

motivatie een heel belangrijke rol spelen (volledig program-

ma op www.desleutel.be ).

Tijdig ingrijpen
Dankzij dit nieuwe aanbod en de uitbreiding naar vrijwil-

lige opnames willen we een oplossing bieden voor meer 

jongeren met een drugprobleem. We moeten voorkomen 

dat adolescenten zich verliezen in een verslaving. We zien 

te vaak dat jongeren afglijden, hun schoolcarrière op de 

helling zetten, hun band met hun omgeving kwijt raken. Als 

we ouders vragen wat ze van ons verwachten antwoorden 

ze bijna steeds: “ik zou graag mijn kind terug hebben”.

Drughulpverlening voor minderjarigen te Eeklo:

nu ook op vrijwillige basis
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Voortaan kan De Sleutel in de afdeling voor minderjarigen 
ook cliënten op vrijwillige basis opnemen. Dit laat ons toe 
om het aanbod aan te passen en uit te breiden. We kaderen 
de behandeling nu steeds in een trajectvisie waarin we 
veel aandacht geven aan nazorg en het motiverend werk als 
voorbereiding om jongeren in behandeling te laten gaan. 

Veel ouders, leerkrachten en artsen maken zich zorgen rond 

het al dan niet experimenteel of problematisch druggebruik 

bij jongeren. Niet onterecht. Cijfers bewijzen dat jongens en 

meisjes inderdaad relatief gemakkelijk in aanraking komen 

met drugs. Jongeren die bij ons worden aangemeld hebben 

meestal al rond de overgang van lager naar middelbaar on-

derwijs hun eerste joint “gesmoord”. De jongeren zelf staan 

meestal niet stil bij de gevaren van het uitproberen van die 

roesmiddelen.  Zonder dat ze het zelf beseffen evolueert hun 

experimenteel gebruik te vaak naar problematisch gebruik. 

We zien dat jongeren zelden uit zichzelf de stap naar 

de hulpverlening zetten. Toch krijgen sommigen al snel 

problemen op meerdere levensdomeinen. Daarom is het 

belangrijk om alert te zijn. Spijbelgedrag, schoolresultaten 

die achteruitboeren, de interesse en motivatie om zaken 

te doen, ook in de vrije tijd, vermindert. Indien dit niet 

opgemerkt wordt, krijgt het drugprobleem vaak de kans om 

lang te sluimeren, tot de jongere al echt verslaafd is en in 

de problemen geraakt. 

Voortaan kunnen we gelukkig beter inspelen op de groei-

ende vraag naar drughulpverlening bij minderjarigen. De 

werking en het programma in Eeklo werd hiervoor bijge-

stuurd. Voorheen konden daar enkel gedwongen opnames 

gebeuren (vb via jeugdrechter). Dankzij een nieuwe erken-

ning door de ziekteverzekering met een co-fi nanciering 

van de Vlaamse Gemeenschap kunnen nu ook jongeren op 

vrijwillige basis instappen. Vroeger konden we een jongere 

die zichzelf vrijwillig aanbood voor ons programma, niet 

toelaten. Deze anomalie werd nu rechtgezet. 

Als ouder 
hou je soms je hart vast:
als ze maar geen verkeerde vrienden, 
als ze maar geen drugs...
Hadden ze maar een sleutel, 
die op de deur van hun leven passen zou
Dan konden ze die deur zomaar opengooien 
en genieten van hun jeugd
Zonder zich in roezen te verliezen
Dan konden ze hun eigen dromen dromen – 
volop tegen de verleiding in

Omdat stoppen zoveel moeilijker is 
dan beginnen

Omdat jongeren recht hebben 
op een professionele hulpverlening 

Contact: 09/377 25 26  



Nieuw algemeen directeur Damien Versele

“ Ik wil niet alleen antwoorden geven
 maar evengoed vragen stellen”

Damien Versele is de nieuwe algemeen directeur van De 
Sleutel. Als kersvers algemeen directeur volgde hij de voor-
bije regeringsvorming op de voet. Komen er straks moge-
lijkheden waardoor we ons aanbod nog beter op jongeren 
kunnen afstemmen? Hoe zal men het druggebruik in de 
gevangenissen aanpakken? We vragen Damien Versele hoe 
hij De Sleutel als netwerk in goede banen wil leiden. Welke 
prioriteiten wil hij in zijn werk leggen, welke ambitie drijft 
zijn engagement? Een portret van een gedreven man met 
een groot hart, voor zijn vak, de muziek en zijn gezin.

Damien Versele is 42 jaar, gehuwd en vader van vier kinde-

ren. Hij studeerde Rechten in Namen en Leuven en is tevens 

opgeleid om veranderingen op een procesmatige manier te 

begeleiden, vorm te geven.

‘Ik ben mijn beroepsloopbaan gestart als stagiair in de 

advocatuur. Het werd me echter al snel duidelijk dat ik echt 

met mensen wou bezig zijn. Ik zocht dan ook een toekomst 

in de sociale sector. Na mijn werk als vrijwilliger in het JAC te 

Gent, kwam ik in 1995 in dienst bij de Broeders van Liefde’. 

Eerst was Damien Versele logistiek directeur bij het Ortho-

pedagogisch Centrum Clara Fey te Brecht, nadien admini-

stratief directeur bij het Psychiatrisch Centrum Sint-Ama-

deus in Mortsel. Damien Versele volgde de voorbije jaren 

ook enkele postacademische opleidingen.

Sinds 1 september 1998 was Damien Versele als logistiek 

directeur verantwoordelijk voor de zorgondersteunende 

processen in De Sleutel. 

‘De voorbije jaren mocht ik door omstandigheden meer-

maals tijdelijk de leiding nemen van één van onze afde-

lingen. Op die manier kreeg ik een nog beter inzicht in de 

sterktes en zwaktes van ons netwerk. Zo was ik een half jaar 

afdelingshoofd van ons dagcentrum te Antwerpen, leidde 

ik bijna 2 jaar het dagcentrum van Gent en was ik enige tijd 

interim-afdelingshoofd van de Sociale Werkplaats’. 

‘Mijn passies? Deze liggen vooreerst bij mijn gezin, mijn 

echtgenote Marie en onze vier kinderen Suzanne, Louise, 

Odile en Theodore. Vertelkunst en muziek kleuren mijn 

leven. In 1994 richtte ik ‘Van stoel tot stoel’ op, het huidige 

steunpunt voor de vertelkunst in Vlaanderen. Na mijn stu-

dies in de Rechten besteedde ik een vijftal jaren aan reizen, 

musiceren en instrumentenbouw. Maar toen moest er 

brood op de plank komen en nu speel ik enkel nog harp in 

de schaarse vrije tijd...’

Onze opdracht
‘De diversiteit van ons aanbod is groot : wij doen aan 

preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulp-

verlening, en activering via de sociale werkplaatsen. Het 

verbindende element is onze opdracht : De Sleutel is een 

netwerk, deskundig in het voorkomen en behandelen van 

drugproblemen. Geloof in de meerwaarde van een drugvrij 

leven is hierbij onze drijfveer. We willen mensen helpen 

zich zelf optimaal te realiseren en te reïntegreren in de 

maatschappij. Ons motto is : De Sleutel – mensen kansen 

groeien. Dat kan tellen’. 

‘We willen blijven vechten voor het realiseren van die op-

dracht, we willen blijven opkomen voor het recht op een 

leven zonder drugs, we houden niet op te zeggen dat het 

beter is niet te beginnen dan te stoppen Mensen zullen wel-

licht drugs blijven gebruiken zeker nu die aan elke hoek van 

de straat verkrijgbaar zijn. Dat zijn keuzes die men nu een-

maal maakt. We respecteren dat. Maar moeten we ons te-

gelijk niet afvragen: hoe vrij is de keuze die mensen maken? 

Hoe vrij is een jongere van 14 jaar om niet te gebruiken in 

een omgeving waarin cannabis cool is en als ecologisch, 

rebels wordt gepercipieerd? Hoe vrij is de gedetineerde om 

niet te beginnen gebruiken in een troosteloze omgeving 

waar 1 op de 3 aan de drugs zit?  En moeten we die keuze 

zomaar onvoorwaardelijk aanvaarden?’ 

‘Mijn prioriteiten kan ik - verwijzend naar onze drie pijlers - 

als volgt samenvatten. Als algemeen directeur wil ik dat we 

met De Sleutel onze hulpverlening verdiepen, de preventie 

verbinden en de werkgelegenheid uitbouwen. Het kader 

hiervoor en onze waarden die we hierbij hanteren, hebben 

we. Nu komt het erop aan te gaan professionaliseren gelet 

op de tendensen binnen de maatschappij’. 

Hulpverlening verdiepen
‘Hulpverlening verdiepen betekent voor mij dat we onze 

behandelmethodieken verder uitbouwen, verfi jnen conform 

de (inter)nationale standaarden, de ‘best practices’ op het 

vlak van de behandeling van marginale drugsverslaving, 

maar ook het recreatief druggebruik en zeker de cannabis-

problematiek. Het komt erop aan ons handelen continu te 

evalueren en te bekijken hoe effectief onze behandeling is. 
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Johan Maertens is voortaan verantwoordelijk voor de coördinatie 
en opvolging van de internationale fondsenwerving van de Broe-
ders van Liefde. Hij neemt deze functie deeltijds op. Johan Maer-
tens (56), destijds mede-oprichter van De Sleutel, gaat hiermee 
in op de vraag van Broeder René Stockman, Generale Overste 
van de Broeders Van Liefde. Johan Maertens blijft wel tot mid-
den 2008 deeltijds verbonden aan De Sleutel om de overgang 
mogelijk te maken. Ook nadien behoudt hij een adviserende en 
ondersteunende rol en vertegenwoordigt hij De Sleutel nog op 
enkele belangrijke nationale en internationale platformen.
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Internationaal onderzoek leert dat de behandeling effec-

tiever is naarmate de hulpverleningscontacten intenser en 

frequenter zijn. Hier is nog werk aan de winkel.’ 

‘Een maatschappij moet investeren in een goed aanbod 

voor minderjarigen. We hebben daar de expertise voor. Ho-

pelijk krijgen we voor de verdere uitbouw van onze werking 

met minderjarigen in Eeklo heel snel de nodige ondersteu-

ning. Maar ook onze ambulante centra worden steeds ge-

voeliger voor de minderjarigenproblematiek. Vroegdetectie, 

vroeginterventie zijn nodig om te voorkomen dat jongeren 

in de hulpverlening terechtkomen of op latere leeftijd in de 

hulpverlening terechtkomen. Dit is meteen de opstap naar 

de verbinding van onze preventie met de hulpverlening in 

de ambulante centra’. 

‘Gevangenissen zijn echte kweekvijvers van verslaving. Wij 

blijven pleiten voor drugvrije units binnen gevangenissen 

waar op vrijwillige basis hulpverlening kan aangeboden 

worden. Het project Proefzorg in Gent, waarbij het parket 

snel doorstuurt naar de hulpverlening, verdient uitbreiding 

in gans Vlaanderen’. 

‘Tenslotte moeten we niet alles zelf doen. Er is in Vlaande-

ren beslist veel knowhow en diversiteit. Ik kijk er naar uit 

om verder te investeren in degelijke samenwerkingsver-

banden binnen correcte doorstroomafspraken onder straat-

hoekwerk, MSOC-werking en behandelcentra’. 

Preventie verbinden
‘Onze knowhow in preventie is knowhow die komt uit de 

drughulpverlening, verdiept vanuit de samenwerking met 

vele internationale partners en wetenschappelijke litera-

tuur. Met dezelfde methodiek als drughulpverlening doen 

wij aan preventie: door in drughulpverlening te werken, 

krijgen we de informatie hoe iemand aan de drugs raakt, en 

die knowhow brengen we binnen in de drugpreventie. Als 

we dan naar scholen en jeugdbewegingen gaan, creëren 

we mogelijkheden voor mensen om ons hun problemen te 

melden, waardoor we sneller op gepaste wijze kunnen in-

terveniëren. We willen dus maximaal investeren in verdere 

kruisbestuiving tussen hulpverlening en preventie door hen 

dichter bij mekaar te brengen. Concreet vragen we aan de 

Vlaamse regering dat men ook echt gaat investeren in de 

aanstelling van preventiewerkers, toegevoegd aan onze 

ambulante centra. Hiermee willen we de expertise in het 

werken met drugsproblemen maximaal valoriseren. Daar-

naast willen we met onze preventie verder investeren in 

methodiekontwikkeling en terreinwerking. We willen echt 

door de Vlaamse overheid erkend worden in ons werk als 

methodiekontwikkelaars en terreinwerkers’. 

Werkgelegenheid uitbouwen
‘Waarom onze werkgelegenheid uitbouwen? Graag refereer 

ik naar het grote activeringsdebat en de accenten die de 

Vlaamse regering legt. We stellen vast dat we via onze Soci-

ale Werkplaats veel cliënten aantrekken die we niet bereiken 

via de klassieke hulpverlening. “Werk” is een voorwaarde 

om mee te tellen in onze maatschappij. Waarom zijn we 10 

jaar geleden gestart met werkgelegenheid? Omdat we toen 

vaststelden dat te veel ex-cliënten, bij gebrek aan een zin-

volle tijdsbesteding en een degelijk sociaal weefsel opnieuw 

drugs gingen gebruiken. Door hen werk aan te bieden en 

werkattitudes aan te leren, openen we nieuwe perspectieven 

naar een vaste job, naar een identiteit binnen een samenle-

ving waar het ‘doen’ soms belangrijker is dan het ‘zijn’. Te-

werkstelling als een vorm van/een middel tot hulpverlening’. 

Engagement
‘In mijn streven om een professionele, respectvolle en 

warme zorg mogelijk te maken voor onze cliënten, gaat 

mijn aandacht uit naar de medewerkers die dag in dag uit, 

met een lach en een traan in contact staan met de cliënt. 

Ik zie heel veel enthousiasme, bezieling en engagement 

bij onze medewerkers. Heeft het te maken met de aard van 

onze doelgroep, de organisatiecultuur, of met de vroegere 

leiderschapsstijl van Johan Maertens... Ik weet het niet, 

maar werken in De Sleutel is heel bijzonder. Hier heerst een 

speciale verbondenheid, een betrokken professionalisme, 

een kritische gelijkgezindheid in het zoeken om kwaliteit 

te verwezenlijken op alle vlakken. Dat maakt dat ik heel blij 

ben om hier te werken, hier leiding te mogen geven’. 

‘In De Sleutel heerst een betrokken professionalisme en 
een kritische gelijkgezindheid. Dat maakt dat ik  heel blij 
ben om hier leiding te mogen geven.’

Johan Maertens blijft tot midden 2008 deeltijds verbon-
den aan De Sleutel. Ook nadien behoudt hij een advise-
rende rol.
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//  Zingeving   // 

Goesting… in het leven 
Een illustratie van het belang van zingeving 
in het herstelproces van een verslaving

“Mijn gebruikersleven was volledig 
chaotisch.”

“Ik had geen goesting meer om  te leven. Nu geeft een dagelijks 
ritme mogelijkheden om andere dingen te doen. De periode van de 
therapeutische gemeenschap (TG) was voor mij eigenlijk helemaal 
niet gemakkelijk. Ik heb goede momenten gekend, maar ik heb me 
ook een tijd ellendig gevoeld. Ik was zeer gefocust op mezelf. Ge-
loof heeft me toen niet zoveel geholpen. Ik kon toen niet nadenken 
over het leven. ’t Was misschien goed geweest me toen te kunnen 
terugtrekken. In het weekend kon dit wel.

Later kon dit dan op een ander niveau. In de TG ging ik elke week 
naar de kerk met een medebewoner. Het was een privilege. Het 
maakte blij, toen beleefde ik het wel in een ander perspectief als 
nu. Een ‘leidraad’ was van vroeger al meegegeven van thuis uit. 
Door gebruik is het gestopt. In de TG is het teruggekomen. Uitein-
delijk moet je je eigen weg gaan en moet je het zelf doen om graag 
te leven. Eruit geraken is een levensproces. Het is voor iedereen 
persoonlijk in hoeverre je je wil forceren en in hoeverre je gelooft in 
een plaats voor je in de maatschappij. Mensen hebben neiging om 
te ontwijken. Je moet met je rug tegen de muur gezet worden. Het 
is de enige manier om jezelf echt te leren kennen! Ook om met je 
eigen zingeving bezig te zijn. De confrontatie met de vraag ‘wat ga 
ik doen met mijn leven’ is zeer belangrijk. Ik moet sterker worden, 
zelfvertrouwen hebben want de druk van buiten is zeer groot.” 

Zo getuigt één van de cliënten die we interviewden, naast 

enkele hulpverleners en mensen die expliciet met zingeving 

bezig zijn in begeleidingscontexten.

Ervaring van leegte, van doelloos van het ene naar het an-

dere te gaan, manifesteert zich vaak in een vorm van verve-

ling die op haar beurt tot uiting komt in tal van psychische 

problemen. Het uit zich onder meer in bepaalde vormen van 

zelfmoord, verslaving, agressie en jeugdcriminaliteit, 

het opzoeken van kicks en in bepaalde neurosen.

Het opvullen van die leegte heeft veel te maken met de 

persoonlijke zingeving, met een heroriëntatie op de zin in 

iemands leven. Het is meteen ook een zeer belangrijk as-

pect om clean te blijven. Zo geven cliënten ons dit vaak aan 

bij evaluaties van hun eigen herstelproces: ik gebruik geen 

drugs meer, ik heb opnieuw contact met mijn familie, ik 

bouw een relatie op, ik heb een leuk appartement, een job, 

een auto... maar is dat nu het leven? Is dat het geluk waar-

van ik droom? Deze ervaringen van onze cliënten zetten ons 

aan om de behandelprogramma’s zowel residentieel als 

ambulant verder te willen verfi jnen en te verdiepen. 

We doen dit vanuit een welbepaald mensbeeld.

We putten hierbij dankbaar uit de inspiratiebronnen van 

o.a. Victor Frankl, een Weens fi losoof en hoogleraar psychi-

atrie-neurologie (+1997) die de Duitse concentratiekampen 

overleefde. Hij stelt in zijn zgn. logotherapie (van het Griek-

se ‘logos”: betekenis) dat de grondmotivatie van ons leven 

niet het streven naar genot, lust, macht of materieel welzijn 

is, maar het verlangen om een zin te vinden. De mens is een 

wezen dat belang hecht aan het vervullen van een beteke-

nis en het realiseren van waarden.

Er zijn volgens Frankl 5 vindplaatsen van zin:

Vooreerst zijn er de situaties waarin je een waarheid om-

trent jezelf ontdekt. Het is heilzaam tegen jezelf te kunnen 

zeggen: dat is wat ik in mezelf waardeer en dat is wat ik 

graag zou veranderen. Zo’n blik in jezelf kan je het gevoel 

geven dat je met een diepere zin in aanraking komt en deel 

uitmaakt van een groter, zinvol gebeuren.

Een tweede soort situaties zijn die waarin we zelf iets on-

dernemen, iets realiseren: vb je bouwt een boomhut voor je 

kinderen.

De ervaringswaarden vormen een derde mogelijkheid om 

de zin van het leven te ontdekken. Dit komt tot uiting in het 

ervaren van iets of iemand, in het ervaren van waarheid, 

goedheid, schoonheid. De ervaring van iemand te houden 

of dat je geliefd bent, maakt het leven zinvol.

Een vierde mogelijkheid om zin te ervaren ligt in het op-

nemen van verantwoordelijkheid. De vrijheid om keuzes 

te maken, zal niet tot een zinvol leven leiden als dit niet 

op een verantwoordelijke manier wordt geleefd. Een vrij-

heid zonder verantwoordelijkheid en engagement leidt tot 

leegte, verveling.K
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“De confrontatie met 
de vraag ‘wat ga ik 
doen met mijn leven’ 
is zeer belangrijk. Ik 
moet sterker worden, 
zelfvertrouwen hebben 
want de druk van 
buiten is zeer groot.”



//  Varia   // 

Tenslotte ligt een vijfde mogelijkheid in de keuze bij het 

innemen van een standpunt t.a.v. datgene wat we niet kun-

nen veranderen: het lijden, het overlijden.

Ook Konrad Stauss, een Duits psychiater en bondingpsy-

chotherapeut, inspireert met zijn mensbeeld: de mens 

is een deel van een complex socio-bio-psycho-spiritueel 

systeem. Het streven naar samenhang van dit systeem is 

de fundamentele basis van psychologisch functioneren. De 

basis waarop deze samenhang kan bereikt worden, is door 

de vervulling van de zgn. neurobiologische behoeften:

• Verbondenheid/hechting

• Autonomie

• Zelf-bevestiging

• Identiteit

• Fysisch welzijn/plezier

• Spiritualiteit

We laten ons eveneens inspireren door mensen die vroe-

ger een behandeling volgden en die hun ‘drive’ gevonden 

hebben. Hun verhaal vormt telkens een concreet antwoord 

op de vraag die ons allen uitdaagt: wat zorgt ervoor dat je 

leven (zonder drugs) de moeite waard is en blijft?  

Hun getuigenissen zijn zo oprecht, eenvoudig, aangrijpend 

en leerrijk dat het ons een goed idee lijkt om in het maga-

zine af en toe eens een verhaal ter inspiratie te geven.

‹‹ Hij die een reden tot leven heeft, 
kan vrijwel alle levensomstan-
digheden verdragen ›› F. Nietzsche

Hoe onderhoud je ‘de zin’ 
ondanks de dagelijkse sleur?

“Lezen en bidden zoals anderen mediteren. Het is een soort praten 
tegen God. Ik ben dan op mezelf om na te denken, of om hulp te 
vragen. De ramadan heb ik eens 2 weken meegedaan: het zorgt 
ervoor dat je stilstaat bij jezelf. Aan de basis moet je iets doen. 
Het verloopt in fases, het hangt af wat je daarnaast nog doet. 
Doelen hebben is zeer belangrijk, iets willen bereiken. Een groot 
doel splits je op in kleinere doelen. Vb mijn diploma aan de Sociale 
Hogeschool halen. Dit grote plan splits ik op per trimester: telkens 
wil ik slagen in de examens. 
Belangrijk is ook een  doel te kiezen dat realistisch is. Daarom 
is het belangrijk eigen mogelijkheden en beperkingen te kennen. 
Tevreden zijn met jezelf, jezelf aanvaarden. Mijn eigen doel: naar 
school willen gaan, iets willen bijleren! Geen doel is geen reden 
hebben om je in te zetten!”.

Uniek kerstconcert 
ten voordele van 
jarige afdeling 
De Sleutel

Dit jaar viert het dagcentrum De Sleutel in Brugge 

haar vijftiende verjaardag. Om dit te vieren organiseert 

deze afdeling van ons netwerk actief inzake hulpver-

lening, preventie en tewerkstelling van (ex) drugver-

slaafden een uniek kerstconcert. Het benefi etconcert 

dat plaatsvindt op 27 december in de stadschouwburg 

in Brugge, wordt georganiseerd in samenwerking met 

vier plaatselijke Rotaryclubs. Het concert vormt met-

een het sluitstuk van het jubileumjaar. 

Voor het programma van dit concert hebben we de eer 

te kunnen samenwerken met het Orchestre de Cham-

bre de Waterloo en Les Pastoureaux, een koor van 

60 jongeren. Ieder jaar brengen ze met hun koor een 

uniek Kerstrepertoire. Ook Walter Boeykens en doch-

ter (vermaarde klarinettisten), en de Amerikaanse 

zwarte mezzo sopraan Janet Thompson (voormalig 

laureaat van de Koningin Elisabeth-wedstrijd) maken 

deel uit van dit gezelschap. De kosten van dit orkest 

worden gedragen door onze partner, de Porticus 

Foundation, stad Brugge zorgt voor de stadsschouw-

burg aan sociaal tarief. 

Praktische info :
Kerstconcert op donderdag 27 december 

aanvang 20u

Plaats: stadsschouwburg, 

Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

Ticketverkoop: prijzen variëren van 5 € 

tot 25 € (receptie incl. ) 

-  via 050/44 30 60 het bespreekbureau van de 

stadsschouwburg. Elke werkdag van 

10 tot 18 uur, op zaterdag van 10 tot 13 uur

-  of via info@rotarybrugge.be
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Zeilproject Dagcentrum Brussel 
helpt zelfbeeld cliënten opkrikken

Aan deze zeilweek ging een lang voor-

bereidend proces vooraf, mede om de 

groepsdynamiek te creëren. Een eerste 

stap was de selectie van mogelijke 

kandidaten. ‘Zo hielden we rekening 

met de duur van de begeleiding, de 

stabiliteit op vlak van druggebruik 

en de motivatie om deel te nemen. 

Potentiële kandidaten werden samen-

gebracht zodat ze elkaar beter konden 

leren kennen. Samenwerking en goede 

communicatie zijn sleutelwoorden om 

deel te nemen aan dergelijk project’, zo 

vertelt dr Filippo Regni, afdelingshoofd 

van het Dagcentrum te Brussel. Verder 

voorzag men in een praktische oplei-

ding i.v.m. navigatie, weerkunde,... 

Vanuit De Sleutel werden heel speci-

fi eke doelstellingen geformuleerd bij 

dit proefproject.‘We wilden de sociale 

contacten en de omgang in groep be-

vorderen, evenals het groepsgericht 

en doelgericht denken en handelen. 

Het was evenzeer de bedoeling om de 

verantwoordelijkheid en solidariteit te 

bevorderen en onze cliënten te leren 

omgaan met discipline en regels. Ook 

om een vertrouwensband te laten ont-

staan. En we wilden onze cliënten op 

een constructieve manier leren om-

gaan met frustraties. Bovenal was het 

behalen van een einddoel belangrijk 

in functie van hun zelfbeeld’, aldus dr 

Regni. Meestal stuiten mensen met een 

verslavingsprobleem op moeilijkheden 

om een bepaald doel te bereiken. ‘Met 

ons project wilden we een stimulans 

zijn om het leven een positieve(re) 

wending te geven en uit een negatieve 

spiraal van ontgoocheling en herval te 

geraken’, zo verduidelijkt dr Regni. 

Enkele reacties
‘Iedereen was het erover eens dat het 

enkele dagen langer mocht duren. We 

hebben een beetje pech gehad met 

het weer en konden daardoor minder 

ervaren wat het is om echt te zeilen. 

De eerste dag was er weinig wind, het 

weer was slecht. En hebben we op de 

motor moeten varen’

‘De tweede dag vertrokken we pas 

laat op de middag, aangezien het 8 à 

9 beaufort was. Door die storm en de 

tegenstroom heeft de zeiltocht langer 

geduurd. Twee kandidaten zijn erg ziek 

geweest. We hebben de Belgische kust-

lijn gevolgd en zijn zo Nederland bin-

nengevaren. Bij aankomst in Vlissingen 

is onze ‘kok’ direct aan het werk gegaan 

om het avondmaal klaar te maken. Na 

de vaat zijn we snel gaan slapen’.

‘Op woensdag zijn we de Oosterschel-

de afgevaren. ’s Avonds gingen we 

niet te laat slapen. We moesten al om 

2u ’s morgens vertrekken richting Ant-

werpen om mee te zijn met het getij. 

Het was heel gezellig, iedereen knus 

bij elkaar op het dek. De schipper had 

het wel iets lastiger, gezien hij moest 

varen in het donker’. 

‘We hebben het slechte weer de pret 

niet laten bederven en houden allen een 

goed gevoel over aan ons zeilavontuur’. 

Afdelingshoofd Filippo Regni:’Ik ben 

heel tevreden over het groepsgevoel 

dat gecreëerd werd en het uitstekende 

teamwerk dat we ervaren hebben. Dat 

bleek ook uit de reacties die de laatste 

avond in het gastenboek werden ge-

schreven. Allemaal positieve bevindin-

gen en natuurlijk ook complimenten 

naar de schippers toe. Meer in détail 

treden, zou niet gepast zijn: Is er niet 

de spreuk die zegt: Tout ce qui s’est 

passé au bord on se raconte pas au 

port!’, zo besluit Filippo Regni.
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//  Hulpverlening   // 

Van 17 tot 20 september konden en-
kele cliënten van het dagcentrum De 
Sleutel te Brussel deelnemen aan een 
uniek zeilproject. Evaluatie leert dat 
we dankzij het geven van dit soort sti-
mulans onze cliënten helpen om hun 
leven een positieve(re) wending te 
geven en uit een negatieve spiraal van 
ontgoocheling en herval te geraken.

De zeilweek werd georganiseerd in sa-

menwerking met de vzw Sail Training 

Association, kortweg STAB. Tijdens 

de zeiltocht namen er 2 schippers 

van deze vzw deel, vergezeld door 4 

cliënten en 2 begeleiders van het dag-

centrum.

‘De basisgedachte van STAB bestaat 

erin jonge mensen in contact te bren-

gen met de zee, door opleiding te 

geven in zeilen en navigatie. Op de 

zeiltochten leren we de jongeren wer-

ken in team en komen aspecten als 

verantwoordelijkheidsgevoel, kame-

raadschad aan bod’, aldus Frans, één 

van de schippers van het trainings-

schip de “Williwaw”. 



De andere twee programmatypes zijn gericht op heel speci-

fi eke groepen: doelgroepgerichte preventie. 

• Selectieve preventie is voor groepen die een groter risico 

lopen op druggebruik, zoals kinderen van verslaafde 

ouders. Het doel van een selectief preventieprogramma 

is om te vermijden dat jongeren met drugs beginnen of 

hun gebruik vermeerderen. 

• Geïndiceerde preventie richt zich op personen die al 

duidelijke indicaties van druggebruik of risicofactoren ver-

tonen. De bedoeling van geïndiceerde preventieprogram-

ma’s is de vooruitgang van druggebruik af te remmen. 

Brede sociale invloedprogramma’s 
Wie vroeg begint met sigaretten, alcohol, cannabis of 

andere drugs maakt meer kans op problematisch gebruik 

op latere leeftijd. Een breed sociale invloedprogramma kan 

‘vroeg beginnen’ aanzienlijk verminderen1. De meeste van 

zulke programma’s zijn gericht op de eerste jaren van het 

middelbaar onderwijs. Programma-effecten kunnen twee 

tot zeven jaar blijven duren, afhankelijk van voortzetting van 

preventie in de hogere graden. 

Sociale invloedsprogramma’s voor jongeren in de mid-

delbare school zijn gebaseerd op de theorie dat weerstand 

tegen sociale druk om drugs te gebruiken helpt om later 

druggebruik te voorkomen. Informatie die op deze sociale  

invloed gericht is en training van sociale vaardigheden 

 

Een lesje preventie
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De Sleutel geeft dit schooljaar enkele nieuwe versies van 

haar preventieprogramma’s uit. Het is niet alleen een facelift 

van layout en illustraties. We haalden de programma’s ook 

door een mangel van hedendaags onderzoek. De Sleutel is 

een actieve deelnemer in internationale netwerken, waar 

uitwisseling van good practice en bijdragen tot evidence 

base preventie gebeuren. Een paar gevolgen die je in de 

programma’s zult merken: 

• De programma’s zijn korter en toegankelijker

• Evenwicht tussen (1) informatie en attitude, (2) 

interpersoonlijke en (3) intrapersoonlijke vaardigheden

• Nog meer nadruk op training van leerkrachten om inter-

actief te werken

• Lessen over normatieve overtuiging of normative belief

• De programma’s situeren zich in het kader van 

Comprehensive Social Infl uence programma’s. 

Typologie van preventie
Er zijn veel verschillende strategieën van drugpreventie. 

Daartussen vinden we drie belangrijke soorten: universele, 

selectieve en geïndiceerde programma’s. 

• Universele preventie wil iedereen van de school, de stad 

of het land bereiken. Voor jongeren is het meestal de be-

doeling om geen sigaretten, alcohol of andere drugs te 

beginnen gebruiken. Het gaat doorgaans om grootscha-

lige programma’s en ze worden vaak primaire preventie 

genoemd omdat ze gefocust zijn op niet-gebruikers of 

vroege experimenteerders. Maar natuurlijk vind je in 

universele preventieprogramma’s ook activiteiten die 

bedoeld zijn voor jongeren in risicogroepen. ‘Contact-

sleutels’ en ‘Unplugged’ zijn universele preventie.
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Zeilproject Dagcentrum Brussel 
helpt zelfbeeld cliënten opkrikken

//  Preventie  // 

1 Het EU-Dap Unplugged programma vermindert het dagelijks roken met 
30%, beginnen met cannabis met 23%, ooit een keer dronken geweest 
met 28%. Effectiviteit na één jaar: www.eudap.net.

In “Unplugged” voor de 2de graad 
middelbaar werken de leerlingen 
interactief: ze moeten in deze lessen 
vooral naar elkaar luisteren.

>
Leerlingen van 12 
en 13 jaar worden 
door De Sleutel 
wegwijs gemaakt 
in statistieken 
over druggebruik, 
om juiste cijfers 
te leren vinden in 
plaats van indruk-
ken die op lucht 
zijn gebaseerd

>
“Unplugged” voor de 
1ste graad middelbaar 
is ontwikkeld binnen 
het EU-Dap-programma 
dat de effectiviteit van 
het lessenpakket eva-
lueerde. 23 % minder 
experimenteerders met 
cannabis, 30% minder 
dagelijkse rokers.

>>>

(Comprehensive Social Infl uence) 



Wat is normative belief 
of normovertuiging?
Het nieuwe programma ‘Unplugged’ 

voor de eerste graad middelbaar on-

derwijs is het eerste Europese school-

preventieprogramma dat op effectiviteit 

geëvalueerd is. Het Turijnse onder-

zoeksinstituut Osservatorio Epidemiolo-

gico Dipendenze leidde de onderzoeks-

groep en De Sleutel leidde de interven-

tiegroep die de lessen ontwierp. Dit 

schooljaar lanceren we de werkboekjes 

voor leerlingen, handboeken voor leer-

krachten en trainingen om de lessen te 

geven. Een innoverend onderdeel van 

het UNPLUGGED preventieprogramma 

is de aandacht voor “normative belief”. 

Een woordje uitleg. 

De theorie van reasoned action1 gaat 

ervan uit dat je redeneert met de 

informatie die je hebt en zo beslist 

of je iets gaat doen. Want je bent je 

bewust van de eventuele gevolgen 

van je gedrag. Je intentie om een drug 

te gebruiken is dus een belangrijke 

voorspeller ervan. 

Die intentie wordt dan weer bepaald 

door drie factoren ten opzichte van dat 

gedrag: 

• Je attitude (heb je het gevoel dat 

het goed is of juist verkeerd?)

• Je normative belief of normovertui-

ging2 (hoe denk je dat andere men-

sen daarover denken en volg je dat?)

• Je controlegevoel (denk je dat je 

er zelf controle over hebt of je het 

gaat doen?) 

Door een valse indruk en niet-gefun-

deerde veronderstellingen, overschat 

je hoeveel mensen er drugs gebrui-

ken. Daardoor begin je daar eerder 

mee. Deze redenering werkt in twee 

richtingen: (a) je vindt een gemakkelijk 

argument dat je drugs gebruikt – alle 

anderen van mijn leeftijd roken canna-

bis of (b) je hebt een gekleurde indruk 

gekregen en doet wat je veronderstelt 

dat er van je verwacht wordt – ik wil 

erbij horen. Dit is je normovertuiging 

over drugs.

Die normovertuiging verandert in de 

loop van je tienerjaren: de invloed 

van je ouders vermindert en die van 

je leeftijdgenoten vermeerdert. Strikt 

genomen zijn het niet leeftijdgenoten, 

maar mensen in je omgeving waar je 

je aan afspiegelt; die zijn vaak nét iets 

ouder dan jezelf. 

Normovertuiging is een belangrijk 

werkterrein voor drugpreventie. 

Tieners die denken dat veel van hun 

leeftijdgenoten drugs gebruiken, 

beginnen meer dan tieners die dat niet 
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//  Preventie   // 

>
We herschreven een 
pak lessen voor de 
lagere school en 
bundelden ze in tien 
lessen per leerjaar. 
Dat maakt het pre-
ventieprogramma 
toegankelijker.

 1 Fishbein, M & Azjen, I. (1975). Belief, attitude intention and behavior: an 
introduction to theory and research. Addison-Wesley: Reading MA.

2 Een gangbare Nederlandse vertaling is ons nog niet bekend, refertnorm zou 
ook correct zijn, maar termen als normgevoel of normopvatting drukken 

Kandidaat-trainers uit Italië, Polen en Spanje 
volgen een opleiding van De Sleutel om het 
EU-Dap programma aan leerkrachten te kun-
nen aanleren. Ze volgen een les in een Brugse 
klas middelbare school.

dragen bij tot een tegengewicht voor een situatie waarin de jongere 

ervan overtuigd is dat druggebruik heel gewoon is en zelfs gewenst 

door zijn omgeving. 

Er is een verschil tussen brede en enge sociale invloedprogramma’s. 

In deze laatste ligt de focus op instructies in weigertechnieken en 

weerstand tegen rechtstreekse groepsdruk. Brede sociale invloeds-

programma’s bevatten ook training in andere sociale vaardigheden, 

zoals communicatie- en relatievaardigheden, assertiviteit, beslissin-

gen nemen en opkomen voor je standpunt om gebruik te vermijden 

van sigaretten, alcohol en andere drugs. Preventie van De Sleutel 

hanteert brede sociale invloedsprogramma’s. 

denken met het roken van cannabis in 

hun vroege adolescentie. 

Onderzoeken naar effectiviteit3 tonen 

aan dat normative belief of normover-

tuiging een component is die in preven-

tieprogramma’s moet worden opge-

nomen. Jongeren die een reële indruk 

hebben van het aantal leeftijdgenoten 

of volwassenen die drugs gebruiken, 

kunnen deze norm vertalen naar hun 

eigen intentie om te beginnen drinken 

en sigaretten of cannabis te roken. Die 

intentie is gebaseerd op hun normover-

tuiging. Het vormt een tegengewicht 

voor de druk, intern of extern, om op 

jonge leeftijd met drugs te beginnen. 

niet uit dat het gaat over wat je denkt dat anderen van je verwachten.
 3 Sussman, S., Dent, C. W., Burton, D., Stacy, A. W., Flay, B. R. (1995). 

Developing school-based tobacco use prevention and cessation programs. 
Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

>>>
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//  Varia   // 

Dankzij de erkenning als aannemer 
kan nu ook worden meegedongen 
voor openbare aanbestedingen.

Eerder kon u hier reeds lezen dat de 

profspelers van de eerste klasse voet-

balploeg Cercle Brugge zich engage-

ren voor De Sleutel. Nu is er ook een 

akkoord over een samenwerking van 

ons Dagcentrum te Antwerpen met de 

spelers van Germinal Beerschot. Voor 

de doelgroep van De Sleutel heeft het 

voetbal en de betrokkenheid van een 

eerste klasseploeg ongetwijfeld extra 

aantrekkingskracht. De samenwerking 

tussen het Dagcentrum te Antwerpen 

en Germinal Beerschot ging van start 

eind oktober. Concreet houdt dit in dat 

onze straathoekwerker Sadettin Tezer-

din tweewekelijks met een groep men-

sen (minimaal 10) mag gaan trainen op 

de terreinen aan de Wilrijksepleinen. 

Op regelmatige basis zal er op de 

training – gegeven op vrijwillige basis 

door een trainer van Germinal – 

ook een speler van de eerste ploeg 

aanwezig zijn. De deelnemers (onze 

cliënten) aan dit voetbalproject krijgen 

de gelegenheid om voetbalmatchen 

te spelen. Ook zal Germinal Beerschot 

zich bezighouden met het organiseren 

van een toernooi. Daarnaast biedt 

Germinal Beerschot elke deelnemer 

die drie keer na elkaar meedoet, een 

gratis ticket voor de eerstvolgende 

thuismatch aan. Voorwaarde is dan 

wel dat de deelnemers begeleid wor-

den. Germinal Beerschot heeft ons 

project ook opgenomen in een ruimer 

project dat ze hebben ingediend bij 

het Open stadion fonds (dat dergelijke 

Community projecten wil stimuleren). 

Contact? Claus Stoll, Coördinator Pre-

ventie, Dagcentrum Antwerpen,  Dam-

bruggestraat 78, 2060 Antwerpen, tel 

03 233 99 14, claus.stoll@fracarita.org

Sociale werkplaats De Sleutel 
verdient erkenning als aannemer
De vzw Sociale Werkplaats De Sleu-
tel prijkt sinds kort op de lijst van de 
erkende aannemers. Dankzij deze 
erkenning kan nu ook worden meege-
dongen naar openbare aanbestedin-
gen. Meteen een nieuw aan te boren 
werkterrein met veel perspectief. 

Eind jaren ’90 ontwikkelde De Sleutel 

(tot dan enkel actief inzake drughulp-

verlening en preventie) ook een actief 

beleid inzake opleiding, tewerkstelling 

en vrije tijd. Via het creëren van soci-

ale werkplaatsen voor (ex-)verslaafden 

was het de bedoeling het herval na 

de behandeling te beperken. In sep-

tember 1997 kreeg de vzw een eerste 

erkenning voor een sociale werkplaats 

waar vijf doelgroepwerknemers kon-

den tewerkgesteld worden. In het 

voorjaar van 1998 ontving de Sociale 

Werkplaats De Sleutel de eerste subsi-

dies voor de werking in de Gentse re-

gio. Dankzij het in 2002 goedgekeurde 

project ‘arbeidszorg voor verslaafden’, 

met als partner het OCMW van Gent, 

kon nog een extra impuls worden ge-

geven (dankzij middelen uit het fonds 

Maatschappelijke Integratie).  

Ondertussen zijn er naast Gent ook 

in Mechelen, Brugge en Antwerpen 

sociale werkplaatsen opgericht en 

beschikt de vzw over een industriële 

afdeling, over renovatie projecten 

evenals groenprojecten. 

De vzw Sociale Werkplaats De Sleutel 

is sinds eind 1999 geregistreerd aan-

nemer (o.m. voor de aanleg en onder-

houd van terreinen, voor ruwbouw, 

voeg- en timmerwerken evenals voor 

snoeiwerken). Dankzij deze registra-

tie kan men als aannemer de nodige 

garanties voorleggen inzake betrouw-

baarheid en is het mogelijk voor een 

verbouwing het verlaagd BTW-tarief 

van 6 % te hanteren. 

Recent volgde dus ook een erkenning 

als aannemer. Deze erkenning houdt 

in dat een offi ciële instantie (de Erken-

ningscommissie) de fi nanciële draag-

kracht en de technische capaciteiten 

van de Sociale Werkplaats als aanne-

mer onderzocht heeft en dat deze vzw 

hierdoor mag meedoen aan openbare 

aanbestedingen.

Community building: ook dagcentrum 

Antwerpen werkt samen met eerste klasse voetbalclub
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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 dcbg.info@fracarita.org

 Dagcentrum Brussel (DCBL)
 Aanbeeldstraat 14
 1210 Sint-Joost-ten-Node
T 02 230 26 16
F 02 230 75 96
E dcbl.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)
 Meerhem 30
 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 (SW)

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


