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"Jongeren lezen geen handleiding meer"



Straks kunnen we met z’n allen genieten van een langverdiende vakantie. Een periode om 
de klok stil te zetten en het werk even los te laten. Elke lezer zal die vrije tijd op een eigen 
manier invullen. Families met kinderen zullen behoorlijk wat extra organisatorische vaar-
digheden moeten aanspreken om deze periode te overbruggen. We hopen dat er ruimte 
is voor reflectie. Hiervoor geven we graag een insteek met het interview van trendwatcher 
Tom Palmaerts, één van de sprekers op de druk bijgewoonde studiedag van de dienst Pre-
ventie die we laatst organiseerden. 

De vakantie is ook een moment om stil te staan bij de evolutie die onze maatschap-
pij doormaakt. Een samenleving waar we onze kinderen dreigen over te beschermen, 
maar ook waarin jongeren nog amper mogen ‘rondhangen’. Stilstaan hierbij doen we bij 
mondde van trendwatcher Tom Palmaerts,. In het interview verduidelijkt Palmaerts de 
complexe wereld van vandaag. Hij leert ons de leefwereld, noden en verwachtingen van 
jongeren kennen en reikt een kader aan dat ons, ouders en leerkrachten kan helpen om 
dé uitdaging van deze tijd aan te gaan: het vormen van jongeren in een maatschappij 
waar kennis download-baar is geworden. Een greep uit zijn stellingen: laat de jongeren 
dromen, stimuleer hen om passies te ontwikkelen, deel uw passie met hen, laat het crea-
tief bezig zijn, maar leer hen ook te focussen, keuzes te maken…

Jongeren en kinderen spenderen een deel van hun vrije tijd vaak ook in jeugdbewegingen. 
Straks vertrekt uw zoon of dochter misschien op kamp... Ongetwijfeld zet de leiding dan 
zijn beste beentje voor. Maar laat je ze helemaal met een gerust gemoed los? In dit maga-
zine willen we aangeven dat de jeugd wel degelijk bewust leert omgaan met middelenge-
bruik. Alcohol, roken of ‘gebruik’ bespreekbaar krijgen in jeugdverenigingen is misschien 
niet evident. Een project gesteund door de Rotary toont dat het kan. 

En misschien heb je als ouder een vermoeden dat zoon- of dochterlief al eens te ver gaat 
in de experimenteerdrift. Kan je als vader of moeder met vragen hieromtrent bij De Sleu-
tel terecht? Zeker en vast. In dit magazine lichten we toe hoe een oudergesprek er kan 
uitzien in één van onze dagcentra, voor welke aanpak we kiezen,...

We zetten in dit nummer bewust een project in de kijker dat werkt met druggebruikers die 
het dagelijkse nieuws vaak negatief kleuren. U leest er dat er wel degelijk resultaat bereikt 
wordt met “verslaafde veelplegers van misdrijven”. Dankzij een nauwe samenwerking 
tussen justitie en hulpverlening wordt goed werk gemaakt van een behandeling, van een 
traject naar activering en re-integratie op maat van de cliënt. 

We zetten onze reeks verder over misvattingen over verslaving: dit keer ontkrachten we de 
overtuiging dat een eenmalig gebruik sowieso tot verslaving leidt. Tegelijk wijzen we erop 
dat hoe jonger iemand begint met gebruik, hoe groter het risico op problemen later. Een 
aandachtspunt. Ook als ouder hebben we hier een rol te spelen.

We nodigen u tot slot als donateur graag opnieuw uit op onze Zee-zeildag die we orga-
niseren op zondag 9 september in Nieuwpoort. De boot delen met een gepassioneerd 
zeiler. De moeite waard. In dit magazine leest u hoe u kan inschrijven. Ook dit jaar is er 
een 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
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Je dochter liet haar Facebook openstaan, en je las 
daar ongemerkt toch wel zaken die je verontrusten. 
Kan je als ouder bij De Sleutel terecht met vragen 
over vermoedens van gebruik van je kind? Zo hoop je 
de ernst van de situatie beter in te kunnen schatten. 
En wat als je je zoon betrapt hebt, maar deze probeert 
zijn probleem te minimaliseren? Vaak willen jongeren 
dan zelf niet de stap naar de hulpverlening zetten. 
Onze ambulante centra bieden voor beide soorten 
vragen een passend aanbod.  

Is een ouder welkom als er enkel sprake is van 
vermoedens? 
Hilde Meeuwissen: “Zeker en vast. Tijdens zo’n eerste 
gesprek gaan we bevragen of het gedrag van de zoon of 
dochter veranderd is, bekijken we waarop die vermoedens 
gebaseerd zijn. Tegelijk hanteren we een aantal parameters. 
Hoe zit het met de schoolresultaten? Is er een verschil met 
vorig jaar? Zijn er op school gedragsproblemen (plots veel 
nota’s in de agenda)? Belangrijk is verder het contact met 
de vriendenkring. Komen vrienden nog bij je thuis, weet 
je wie ze zijn? Breng je je zoon of dochter soms nog naar 
die vrienden? Of is in die relatie met vrienden plots iets 
veranderd?”

Het kan ook gaan om andere dingen dan druggebruik. 
Adolescenten zitten volop in de ontwikkeling en zijn dus 
ook met heel andere dingen bezig. Vaak zijn ze op zoek 
naar een eigen identiteit. “We trachten steeds goed in te 
schatten welk temparement een jongere heeft. Elk kind is 
verschillend. Sowieso moedigen we ouders aan om zaken 
bespreekbaar te maken. Tijdens het gesprek gaan we ook 
na hoe eerdere obstakels al dan niet overwonnen kon-

den worden”, zo vervolgt Hilde, die als verantwoordelijk 
therapeute in ons centrum te Mechelen kan bogen op een 
jarenlange ervaring.

Als er genoeg argumenten zijn, adviseren we om de jon-
gere hier alleen op gesprek te laten komen. Ouders kunnen 
zoiets relatief goed inschatten en bellen niet zomaar naar 
De Sleutel. Soms is er al geld verdwenen. Ook in het geval 
waarin het gebruik geminimaliseerd wordt, nodigen we de 
jongere op gesprek uit. De ouder is dan vragende partij 
omdat die duidelijkheid wil over de ernst van het gebruik,” 
aldus nog Hilde.
Dat eerste gesprek met de jongere wordt bij ons bewust ge-
pland zonder de ouder. Een gesprek met een buitenstaan-
der zien jongeren veel sneller zitten. Jongeren vermijden 
soms om met hun ouders te praten over ernstig of zwaar-
der gebruik vanuit een zorg voor hun ouders, ze willen hen 
niet ongerust maken.
Hilde: “Aan ouders geven we dan het advies om vooraf met 
hun zoon of dochter over dat gebruik in gesprek te gaan. 
Zeg hen dat je ongerust bent over dat gebruik. Dat je graag 
een expert zou laten bepalen hoe ernstig het probleem is. 
We geven ook als tip mee dat je dan ook duidelijk afspreekt 
om, als de situatie niet problematisch blijkt, je niet elke dag 
zal blijven vragen en zagen naar dat gebruik”. 

“Gaat het om een inwonende jongvolwassene dan probe-
ren we tijdens een tweede gesprek een oriëntatie te doen, te 
komen tot een advies”(1).
 
De jongere en de ouder weten dan vooraf dat er daarna een 
feedbackgesprek volgt. Een eerste stuk van dat feedback-
gesprek wordt gepland met de jongere afzonderlijk. “Hier 
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gaan we samen met de cliënt de ernst inschatten, in detail 
bekijken welk advies we gaan geven. Dit herhalen we dan in 
samenzijn van de ouder(s). Met de jongere werd dan vooraf 
afgesproken welke relevante informatie met de ouders 
besproken zal worden, zodat de ouders een totaalbeeld 
krijgen van de ernst of niet-ernst, zonder daarom alle details 
te weten over het druggebruik van hun kind.

Belang van de context

Een gesprek volledig los van een contact met de ouders 
is ook minder aangewezen. “Wetenschappelijk onderzoek 
geeft aan dat de behandeling meer kans op slagen heeft 
indien we ouders mee over de vloer kunnen krijgen. Bo-
vendien is het zo, dat wanneer je ouders bij de begeleiding 
betrekt, de jongere langer aanhaakt. De begeleidingsperiode 
duurt dan gemiddeld langer, waardoor de kans op een posi-
tieve afronding ook toeneemt”, zo verduidelijkt Hilde nog. 

Casus

Soms zijn drugs een ingangspoort om andere problemen 
aan te pakken. Iedereen kent wel voorbeelden van de 
jongere wiens schoolresultaten flagrant achteruitgaan (vb 
op paar jaar van richting Latijn naar beroeps). Hilde: “Ik 
herinner me een gesprek waar het bij het overlopen van een 
aantal levensgebieden al snel duidelijk werd, dat het gebruik 
echt nog in een heel experimentele fase zat. Toch liep er 
van alles fout. Die spanningen hingen echter samen met 
de puberteit. Bij zulke dossiers, verwijzen we meestal door 
naar een gezinstherapeut”. 

En wat als het wel om problematisch gebruik gaat?
Hilde: “Het lukt meestal vrij vlot om zo’n jongere te over-
halen tot een eerste gesprek. Ook al is deze niet meteen 
gemotiveerd om te stoppen. We vragen vooral om het drug-
gebruik bespreekbaar te willen maken: wat is de functie van 
dat gebruik, welke plaats neemt dit in je leven,...”. 

Het blijkt wel van groot belang om vooraf met de jongere 
duidelijk te maken waar hij/zij aan begint: een engagement 
voor een beperkt aantal gesprekken met een duidelijk advies 
op het einde. “Ze komen ook vlot terug naar een volgend 
gesprek. Ze merken dat hier op een neutrale manier over 
drugs gepraat wordt. Zonder waardeoordeel”. 

We geven de ouders ook advies over het nut van urine-
controles. Ouders willen soms een te controlerende rol 
innemen. Het kan helpen om uit de strijd te blijven en dit 
over te laten aan de hulpverlening en dan is het beter dat dit 
in een dagcentrum gebeurt. “Een urinecontrole is standaard 

gekoppeld aan het oriëntatiegesprek. Tijdens het daarop-
volgend feedbackgesprek kan je die resultaten dan samen 
overlopen. Als blijkt dat de jongere niet clean kan blijven 
voor dergelijke aangekondigde controle, gaat er makkelijker 
een lichtje branden”.

We zijn ons bewust van de loyaliteit tussen ouders en 
kinderen en ook vanuit dit gegeven willen we het ouders zo 
comfortabel mogelijk maken, om daarna ook nog verder te 
kunnen werken met de cliënt. We denken dat ouders die zich 
niet erkend voelen door de hulpverlener, hun kind niet meer 
zullen blijven steunen om nog naar de Sleutel te komen, inte-
gendeel. Een machtsstrijd vermijden, lijkt toch de beste optie.

Extra aanbod voor ouders

Als de jongere nadien bereid wordt gevonden om zich 
verder te laten helpen worden de ouders hier maximaal bij 
betrokken. “Het is niet in de eerste plaats onze betrachting 
om in het gesprek met ouders te focussen op het vinden 
van een oplossing of op het geven van de gepaste adviezen. 
We richten onze aandacht eerder op de interacties en de be-
tekenissen, op het proces. We stimuleren gezinnen om hun 
problemen zelf op te lossen, en dat kunnen ze makkelijker 
wanneer ze aangezet worden om anders naar de situatie 
te kijken. We trachten hun blik te verruimen, waardoor een 
andere manier van omgaan met de situatie in hun gezichts-
veld kan komen en er een andere situatie kan ontstaan, die 
voor alle betrokkenen meer leefbaar is”. 

Wil de jongvolwassene niet verder geholpen worden, dan 
verwijzen we de ouder naar de zelfhulpgroepwerking (2) of 
verdere gesprekken ter ondersteuning. 

Voor adressen van onze dagcentra: ga naar www.desleutel.be

(1) Niet in al onze dagcentra is het “inwonend zijn” een
criterium om tot oriëntatie over te gaan
(2) Het zelfhulpaanbod bestaat momenteel enkel in ons 
centrum van Mechelen.
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Sociale Werkplaats De Sleutel is veranderd van naam. Als 
‘Weerwerk’ zet de organisatie nog meer in op mensen met 
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Onder het motto 
"kansen geven werkt” coacht Weerwerk hen weer naar werk.

Waarom een nieuwe naam? 
Sociale Werkplaats De Sleutel is anno 2012 meer dan de 
som van een sociale werkplaats en moederhuis De Sleutel. 
Als professioneel maatwerkbedrijf dat in vier regio's en drie 
domeinen werkt, wil Weerwerk dit beter naar de klant com-
municeren. Dat vraagt om een nieuwe krachtige naam. In 
de naam 'Weerwerk' schuilt de activiteit van de organisatie: 
mensen weer aan het werk brengen. Wie ‘weer werkt', heeft 
even stilgestaan, maar is dankzij een goed begeleid traject 
weer actief aan de slag. 

"'Weerwerk' verwijst ook naar de tegenstand waarop heel wat 
doelgroepwerknemers botsen,” zegt afdelingshoofd Guido 
Maertens. “Ze moeten zichzelf, gelet op hun grotere afstand 
tot de arbeidsmarkt, ook goed verweren. De organisatie kan 
hen helpen bij het weerwerk bieden.” Weerwerk is gegroeid uit 
De Sleutel. Aan de naam 'De Sleutel' hangt echter een sociaal 
stigma, waar Weerwerk komaf wil mee maken.

Maertens: “Onze doelgroepmedewerkers waren het stigma beu. 
Als ze vroeger met het busje van Sociale Werkplaats De Sleutel 
aankwamen op de werf, dacht iedereen meteen aan drugsver-
slaafden. Ook bij het solliciteren naar een reguliere baan, brengt 
'De Sleutel' negatieve connotaties mee. Dankzij deze nieuwe 
naam zijn ze weer trots op hun werk en hun bedrijf.” 

Klantgericht als modern maatwerkbedrijf
“Ook in de sociale economie moet je klantgericht durven den-
ken. Sociale werkplaats is eerder een naam op maat van de 
doelgroep en minder op maat van de klant. Voor onze klanten 
willen we sterk zijn in maatwerk”, aldus Guido Maertens. 

Sociale werkplaatsen worden door de decreetgever weldra om-
gevormd tot maatwerkbedrijven. De Vlaamse regering werkt 
aan een decreet om de sociaal economiesector om te vormen 
in overeenkomst met de Europese regelgeving.

Op zondag 9 september kan u op-
nieuw deelnemen aan de Zee-Zeildag 
ten voordele van De Sleutel. Dit 
jaar hebben we opnieuw een mooi 
alternatief aanbod in het kader van de 
Open Monumentendag.

Deze Zee-Zeildag is dé geschikte 
activiteit voor wie op zoek is naar een 
ontspannend moment voor familie of 
vrienden. Maar evengoed kan u die 
dag kiezen voor uw teamopbouwen-
de bedrijfsactiviteit. Schrijf vandaag 
nog in via onze speciale website. Dit 
houdt geen enkel risico in. Indien wij 
de zee-zeildag moeten afgelasten we-
gens weersomstandigheden betalen 
wij uw bijdrage integraal terug. 

Boottocht op binnenwater
Wie liever een aangename boot-
tocht op de Ijzer combineert met 
een portie cultuur,  willen we ons 
vernieuwd rivieraanbod warm aanbe-
velen. Ter gelegenheid van de Open 
Monumentendag zorgen we immers 
voor een boottocht op de Ijzer met 
de 'Jeanne Panne' van The Outsider 
Coast)  richting Diksmuide. 

Via www.zee-zeildag.be kan u nader 
kennismaken met deze activiteit, 
enkele reacties van deelnemers be-
kijken en natuurlijk ook inschrijven. 

Omdat wij de zee-zeildag en de rivier-
tocht echt familiaal en gezellig willen 

[nieuws uit het netwerk]

Sociale werkplaats 
De Sleutel wordt Weerwerk 

Altijd al gedroomd van een zeiltocht op zee? 
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• Renovatiedienst: voorbereidende werken voor bouw/
sloop; renovatie van woningen, ...

• Groendienst: bosbeheer, ontwerp, aanleg en onder-
houd van groenzones, ...

• Atelier- en buitendienst: mailings, verpakkingswerk, 
houtafdeling, zwerfvuil opruimen, ...

Lokale besturen, non-profit-organisaties en privé-perso-
nen kunnen een beroep doen op Weerwerk, in de regio 
Antwerpen-Mechelen en Gent-Brugge.

Welk werk levert Weerwerk?

houden, beperken wij het aantal 
deelnemers opnieuw tot 450. U heeft 
er dus alle belang bij omvroeg in te 
schrijven. Zoals steeds sluiten we 
deze dag af met een ambiancevolle 
receptie in de jachthaven.

Meer info:
Rita Brauwers 
0474 55 36 52.



“Help jongeren om hun passie te 
ontdekken, leer ze omgaan met de 
overvloed van informatie, leer ze focus-
sen. Durf ook het eigen gezag in vraag 
stellen. Onze maatschappij schrijft 
alsmaar meer handleidingen, maar de 
jongeren lezen ze niet meer...”. 

Aan het woord is Tom Pal-
maerts. Eén van onze gesmaakte 
sprekers op de studiedag ‘De 
leerkracht is expert!?’. Aan hem 
de vraag om de complexe wereld 
van vandaag eens te verduidelij-
ken door de bril op te zetten van 
de jongeren van vandaag. Een 
blik op trends, ideeëngoed... Een 
kader dat ouders en leerkrach-
ten kan helpen om dé uitdaging 
aan te gaan: het vormen van 
jongeren in een maatschappij 
waar kennis download-baar is 
geworden. 

Waar staat Trendwolves, 
European Youth Intelligence voor?
Tom Palmaerts: Trendwolves onder-
zoekt hoe jonge mensen tussen 12 
en 30 denken. We zijn een Gents 
bureau, met een focus op Europa. 

Trendwolves is intussen vier jaar 
actief als bedrijf, maar al langer 
als concept. We hebben klanten in 
België, Nederland, Europa en dit 
zowel in de profit als non-profit. Denk 
aan BIVV, Palm, de dienst toerisme 
van de Stad Antwerpen, de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC). 
Ze zoeken bij ons inzicht in hoe 
jongeren denken en handelen.

Wat maakt dat jullie trends zien die 
wij nog niet zien, waarom zou ik bij 
jullie advies komen vragen? 
Wij bekijken alles nuchter - down to 
earth - met een ongezonde portie 
nieuwsgierigheid, wat maakt dat we 
vaak anders naar dingen kijken. En 
wij gaan dat op een heel eigen ma-
nier vertalen naar van onze klanten.

Kan je dat wat concreter maken?
We doen drie zaken. Tijdsgeeston-
derzoek, trendonderzoek en ook 
strategische implementatie. We 
zijn voortdurend op zoek naar dé 
jongerentrends. Op gepaste tijden 
komen we met enkele van die trends 
naar buiten. Mensen vinden het tof 
om te weten, wat er op hen afkomt. 
We zijn daar constant mee bezig. 
Maar eenmaal per jaar, meestal in 
december poneren we dan enkele 
trends voor het nieuwe jaar. Zelf ben 
ik verantwoordelijk voor trend-
onderzoek. Ik doe dat niet alleen 
natuurlijk. We werken hier met 8 
mensen maar we kunnen niet overal 
expert in zijn. Daarom bouwden we 
een Europees netwerk uit van een 
50- tal trendspotters. Dankzij deze 
“coolhunters” die freelance voor 
ons werken, blijven we maximaal. 
Elke trendspotter doet dit vanuit de 
eigen invalshoek of passie: fashion, 
lifestyle, business, health, hospitality, 
finance... Dat zijn ook de thema’s 
waar we de jongere op de voet 
volgen. 

Zelf doe ik regelmatig inspiratie- 
sessies in ondernemingen. Ik doe 
dan bijvoorbeeld mijn ding bij Mi-
crosoft. Ik probeer hen te inspireren 
en dan ben ik weg: ze halen eruit wat 
ze zelf willen. 
Het liefste werken we voor klanten 
die ons volledige adviespakket 
vragen. Samen onderzoeken (hoe 
denkt jongere over product x, samen 
nadenken (in functie van toekomst-
scenario’s) en dan samen een traject 
uitzetten. Pas als je ook implemen-
teert, ben je een bedrijf of een over-
heid echt aan het helpen. 

Authenticiteit is in

Zo deden we in opdracht van Palm 
een reputatieonderzoek om te weten 
welke plaats dit merk inneemt. We 
deden een aantal inspiratiesses-
sies, combineerden die inhoud met 
trends en verwerkten dit in een 
traject, dat we nu mee begeleiden. 
Met als resultaat de sterkere focus 
van Palm als authentiek Belgisch 
familiebedrijf op “Craftmanship”. Dit 
thema leeft sterk bij jongeren: het 
ambacht heropwaarderen. 
Recent hebben we in opdracht van 
de VGC nagedacht over de toekomst 
van jeugdhuizen in Brussel. We 
gingen eerst praten met jongeren, 
daarna werd een visie uitgewerkt 
gebaseerd op trends. Het eindresul-
taat was ons beleidsmatig advies: 
hoe krijg je jongeren in Brussel naar 
de jeugdhuizen?

Ben je ook een veel gevraagd spreker 
in het onderwijs?
Ik heb vroeger leren spreken voor 
een zaal vol leerkrachten. Nu doe 
ik dat veel minder. Maar ik blijf dit 
doen om contact te houden, ook 
omdat ik vind dat we dat moeten 
doen.
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Trendwatcher Tom Palmaerts aan het woord:
“Het is tijd voor een radicale shift”
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Op onze studiedag ‘de leerkracht 
is expert’ heb je de mensen uit het 
onderwijs wat geschoffeerd. Bewust?
Ik zeg altijd: “Leren is nog nooit 
zo cool geweest , alleen niet in 
het onderwijs”. Zoiets vaststellen 
is wel jammer voor leerkrachten. 
Maar wat vinden jongeren dan wel 
hip? Zeker en vast de zogenaamde 
online tutorials. Het zijn filmpjes 
van max. 5 minuten, gemaakt en 
on line gezet, met de suggestie: 
leer hiervan en verbeter het als je 
kan. Zoiets gebeurt bij de jongeren 
altijd vanuit een enorme passie. Ik 
mis dat bij veel leerkrachten. De 
potentie om iets kort uit te leg-
gen, gepassioneerd. Maar tegelijk 
vanuit een kwetsbaarheid: je mag 
me onderuithalen, het beter doen. 
Jongeren zijn geïnteresseerd in hoe 
dingen gemaakt worden. Leer hen 
in 5 minuten iets samenvatten. Je 
ziet de interesse in sommige van die 
tutorials ontzettend groeien, ze zijn 
heel shareable. Jonge gasten die wil-
len weten hoe ze iets moeten doen, 
zoeken het op via Youtube. Doe eens 
de oefening. Laat ze een les van 50 
min samenvatten in 5 minuten en 
daag ze uit om het te verbeteren. Of 
maak er een competitie van tussen 
verschillende klassen.
Net als Peter Hinssen (o.m. auteur 
“Digitaal is het nieuwe normaal”) 
vind ik dat het puntensysteem van 
ons onderwijs vandaag geen steek 
meer houdt. Wie punten geeft op 
10, waarbij de 10 de kennis van de 
leerkracht is, motiveert niet echt. 
Geef je iemand een 8 of een 7, dan 
zeg je: tof gedaan, maar je bent niet 
zo slim. Vaak blijken er verschil-
lende waarheden te zijn. In plaats 
van klassiek huiswerk te geven, laat 
je hen misschien beter een filmpje 
maken. Zo leer je jongeren infor-
matie samenvatten. Trouwens: als 
mensen over iets praten, wordt het 

veel makkelijker om het te bevat-
ten... Communicatie is niet evident. 
We moeten jongeren opnieuw leren 
spreken.

Ervaar je dat dit vandaag een pro-
bleem is?
Toch wel: ik merk dat bijvoorbeeld 
bij jonge stagiairs,...Vragen worden 
gesteld via mail, ze lijken bang om 
te telefoneren. Ze blokkeren als ze 
iemand persoonlijk moeten aanspre-
ken. Leer ze daarom hoe ze moeten 
spreken, hoe ze met een verhaal 
anderen kunnen aansteken. Zorg 
dat ze dit kunnen. Ik wil dit verder 
doortrekken naar werk- en maat-
schappelijk niveau. Zij worden straks 
de leerkrachten, onze toekomstige 
leiders,... 
Ik herinner we nog heel scherp de 
film Black Boards waarmee Prof. Ro-
nald Soetaert destijds uitpakte. Dat 
gaat over een leerkracht die in de 
bergen op zoek gaat naar leerlingen 
om hen iets te kunnen bijleren. Dat 
beeld is zo ver zoek vandaag. Als een 
jongen niet kan volgen, geven we 
een 4 op 10 en vliegt hij naar TSO of 
BSO. Dat is een foute houding. We 

zouden ons beter afvragen hoe die 
persoon in elkaar zit, zodat we hem 
geïnteresseerd kunnen maken in 
ons verhaal. Zorg ervoor dat hij wil 
(blijven) leren... 

Recent onderzoek(1) gaf aan dat 
slechts 1 op de 10 leerlingen het 
afgelopen jaar leskreeg van een 
leerkracht die You Tube, Twitter of 
Facebook in de les integreerde...
Ik herinner me uit een vroeger be-
toog waar je zei dat jongeren straks 
in de klas hun Smartphone mogen 
aanlaten. In sommige lessen zal het 
misschien zelfs nodig zijn....
De industrie vraagt aan het on-
derwijs om jongeren vertrouwd te 
maken met e-technieken. In hun 
hoofd zijn veel tieners deze weg al 
opgegaan: ze denken niet meer in 
termen van ‘op internet gaan’ om 
iets te zoeken. Met Facebook, Twitter 
en heel wat games zijn ze voort-
durend en heel vlot in contact met 
elkaar. Dat is hun leefwereld. 
Ook leerkrachten kunnen er meer 
mee doen. Ik denk bv aan project-
gebonden items. Op de studiedag 
bleek slechts een enkeling op 

Palmaerts :“Ik zou leerkrachten verplichten om af en toe stage te volgen” 
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Facebook actief te zijn. Nochtans 
kan je als leerkracht veel meer in 
beweging zetten door zo samen 
iets te maken. Op die manier word 
je onderdeel van de groep, van hun 
gedachtegoed. Jongeren zien die 
sociale media niet als internet. Je 
hoeft er niet voor op pc te gaan en in 
te loggen. Zo wordt een waarschu-
wing van ‘je mag maar één uur op 
internet’ ook een beetje zinloos want 
zoon- of dochterlief zien Facebook 
helemaal niet als internet. Ouders 
kennen de sociale media wel, maar 
jongeren hebben nooit een wereld 
gekend zonder. Zoiets heeft impact: 
de meesten hebben hun eerste lief 
gefacebookt. Het bepaalt hoe ze naar 
mensen kijken. Een nieuw lief, een 
nieuwe collega, een toekomstige 
stiefvader, ... mensen komen vooraf 
al een heleboel zaken te weten...
Ouders mogen er geen schrik van 
hebben. Zorg dat ze mee zijn met 
nieuwe technologieën. Maak er 
geen digitale wees van. Ik vind het 
fout om een tiener maximaal 1 uur 
per dag toegang te geven. Laat het 
vrij, maar hou het in de gaten door 
erover te praten. Jongeren worden 
ook vaak door ouders binnengehou-
den,... Ze moeten snel huiswaarts na 
school. De ouders komen pas veel 
later thuis. Hoe houden ze anders 
contact met vrienden... 

Leren is hip zeg je, mijn puberzoon 
zal het niet beamen... Hoe komt het 
dat we als ouder niet meer mee zijn? 
Trendverhalen zijn eigenlijk heel 
abstracte verhalen. Verhalen die 
aanzetten tot nadenken, ze moeten 
inspireren, maar soms ook enerve-
ren. Ons doen toegeven: we moeten 
hier iets aan doen. Ik ben een 
tijdlang sterk bezig geweest met het 
opkomend cynisme bij jongeren. Dat 
werd mij dan tegengesproken. Op 
basis van onderzoek, ... Ik bleef erbij: 
jongeren zijn niet echt gelukkig. Wel 
in de zin van alles is ok met mij. 
Maar van zodra je hen liet spreken 
over de toekomst, het milieu,...Dan 
niet meer. Ze zitten met veel vragen, 
grote twijfels: gaat het ons luk-
ken om een mooie toekomst uit te 
bouwen. Steeds meer jongeren zijn 
zoekende. 

Jongeren denken conservatief

Wie zien duidelijk een trendzettende 
groep die zich luidop afvraagt of ze 
hier gaan blijven. “Wat houdt ons 
hier, waarom blijven we hier, zoeken 
we ons geluk elders?” Toch blijken 
de meeste jongeren een bijna con-
servatief idee te hebben over geluk: 
gezin, werk, huisje, kinderen. Van-
daar dat de nauwe banden met de 
familie zo belangrijk zijn. Misschien 

is het net daarom dat ze niet weg 
zijn. Maar tegelijk voelen jongeren 
zich machteloos. Ze voelen scherp 
de verruwing van de maatschappij, 
de toenemende intolerantie. En daar-
om plooien ze terug op zekerheden. 
Waarom is het “naaien” of “vissen” 
plots zo trendy? Ze focussen bewust 
op het hyperlokale zoals het gezin, 
ook met zijn negatieve kanten. Onze 
maatschappij verdraagt nog weinig: 
lawaai in creches, rondhangende 
jeugd op speelpleintjes. Ze mogen 
ook steeds minder: roken mag niet, 
uitgaan is gevaarlijk,... 

Vandaar ook de nood aan “dromen”?
Ons “Dreamotion” verhaal heeft 
een dubbele kant: er zit een moreel 
verhaal en een trendverhaal in. Een 
kleine creatieve ondernemende 
groep werkt hard aan dromen. Ze 
zijn de helden van morgen. En dit 
krijgt veel aandacht. Ze krijgen nu al 
een podium. Tegelijk is er de nood 
aan het rustige van mensen. Slow 
living in a fast new world is de morele 
kant van het verhaal. We moeten 
onze jonge mensen hoop geven. Dat 
doe je niet door enkel op een puur 
realistische manier op te voeden. 
Geef ze maar wat dromerig realisme 
om naar de toekomst te kijken...
En als iemand een wild idee heeft, 
laat ze het uitproberen. Maar leer ze 
focussen. Zorg ervoor dat je zoon of 
dochter niet in 10 verenigingen tege-
lijk is. Jongeren moeten zich kunnen 
vervelen. Draaf niet meteen met sug-
gesties aan als ze zich vervelen.
De maatschappij eist te veel: jonge-
ren moeten niet persé alles uit het 
moment halen. Ze hebben ook eens 
nood aan rust, aan stilte. Biedt die 
ruimte. Maar zorg er tegelijk voor dat 
het interieur van hun klas wat heden-
daagser is, dat er een aangename 
geur en akoestiek is... 
Leerkrachten hangen te veel vast 
aan hun handboek. Dat is geen goed 

Palmaerts: “Onze maatschappij schrijft steeds meer handleidingen maar jongeren lezen 
ze al lang niet meer” 
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idee. De snelheid van verandering 
vandaag is nog nauwelijks te volgen. 
Kennis alleen zal niet volstaan. 
Mocht ik het voor het zeggen heb-
ben: ik zou leerkrachten verplichten 
om af en toe stage te volgen. Een 
leerkracht Engels eens onderdom-
pelen door 14 dagen naar Londen te 
sturen. 
Aan ouders wil ik meegeven om 
bewust hun eigen passies door te 
geven aan hun kinderen. Ga samen 
op reis, naar optredens, toon hoe 
je olijfolie maakt, ...Waarom is het 
Urban farming nu een hype? Samen 
dingen doen, tijd maken. Je geeft 
daarmee inzicht in die zaken én je 
draagt bij aan het wij-gevoel waar 
jongeren nood aan hebben. Hecht er 
belang aan: samen eten klaarmaken, 
samen de maaltijd gebruiken. Ik 
weet, ook voor ouders is het lang niet 
evident: veel dertigjarigen met jonge 
kinderen hebben de indruk dat ze in 
een spitsuurgezin leven. Als je zelf 
als ouder “hyper” rondloopt, weet 
dan dat ook je kind binnen de kortste 
keren “hyper” tekeer zal gaan. Hoe 
los je dit op? We moeten daar als 
maatschappij over nadenken.

Creativiteit aanmoedigen

Ik wil hier de link maken naar het 
uitgangsleven en middelengebruik. Ik 
zie bv een nood ontstaan aan kleine 
fuifzalen voor 50 man. Men kiest 
voor closed networks, kleinschalig-
heid. Minder optredens, want daar 
kunnen ze niet praten. Ik zie ook 
steeds meer geprogrammeerde vor-
men van extreem gedrag. Denk aan 
de trend naar meer illegale feestjes, 
kleine botellons die spontaan en 
onaangekondigd ergens opduiken. 
Ze gaan langer uit, minder frequent, 
maar met meer budget en sterkere 
middelen. In het nachtleven worden 
vandaag de grenzen echt wel verlegd. 
Dj’s sets op de affiche gepland in het 

ochtendblok zijn geen uitzondering. 
Jongeren willen dagen aan een stuk 
fuiven. En ik vrees dat drugs daar 
vaak bij horen. Als we onze jongeren 
niet helpen met het leren dromen, 
dan zullen ze ongetwijfeld halluci-
gene middelen zoeken. 
Gelukkig zit het leren in het lift. Het 
is heel positief dat het ondernemer-
schap vandaag wordt gestimuleerd. 
Ik denk aan het voorbeeld van de 
universiteit die studenten aanmoe-
digt om zaken uit te proberen in een 
soort labosituatie, een beetje zoals 
topsporters in een speciaal statuut. 
Op die manier kunnen ze zich 
beter voorbereiden op een carrière. 
Stimuleer jongeren om een passie te 
zoeken en daarin verder in te gaan. 
Ouders, geef je puber plaats om te 
freewheelen, om creatief bezig te 
zijn. Maar help hen ten gepaste tijde 
ook om te focussen, om keuzes te 
maken. Zitten ze altijd te gamen, zijn 
ze niet weg te slaan van de pc: daag 
ze uit om zelf dingen in elkaar te 
steken. Iets creëren is in... 

Je verhaal blijft positief...
Ik geloof heel sterk in mogelijkheden 
van jongeren. We moeten hen drin-
gend een geloof in het eigen kunnen 
geven. Ze weten veel meer dan ons. 
Neem ze serieus en durf zeggen: 
Teach me! Ook voor een ouder is dit 
wat delicaat. Maar het werkt. Kin-
deren kunnen binnen de 5 minuten 
overweg met een Ipad, puur intuïtief. 
Hetzelfde zie je met games. Ze leren 
hier creatief mee denken.
Geef ze ruimte, infrastructuur, maar 
overlaadt ze niet met regeltjes. Laat 
ze maar eens tegen de muur lopen. 
Onze maatschappij schrijft hand-
leidingen, maar de jongeren lezen 
ze niet meer. Het is tijd voor een 
radicale shift. We moeten anders be-

ginnen denken. Ik merkte dat ook bij 
mijn onderzoek voor de VGC. Er zijn 
te veel regels binnen het jeugdwerk. 
Sabam, billijke vergoeding, security,... 
Schaf het personeel af en ze kunnen 
het niet meer. Onze maatschappij is 
overgestructureerd. Straks gaan ze 
nog een nachtklok instellen. Wat mag 
je dan verwachten? Het druggebruik 
zal pieken als nooit tevoren, dat is de 
aard van het beestje... 
Eigenlijk moeten leerkrachten, 
opvoeders proberen om een soort 
futurist te zijn. We leven niet meer 
in een kennismaatschappij. Kennis 
is overal te downloaden. We moeten 
jongeren vooral leren omgaan met 
die tsunami aan informatie. Ik zie dat 
jonge professionals een probleem 
hebben met die overvloed. Ze zijn 
daar niet op voorbereid. De jongeren 
van morgen zullen ook niet meer wil-
len werken voor een klassieke baas in 
een klassieke hiërarchie. Werkgevers 
zullen meer mentor moeten zijn. Wie 
krampachtig blijft vasthouden aan 
hiërarchie, die heeft straks echt een 
probleem,... 
Jongeren hebben nu vaak al mede-
lijden met gezagsdragers. Ocharme 
onze leerkrachten, ze hebben het niet 
gemakkelijk. We zullen maar braaf 
zijn en het minimum doen. Ik merk 
gelijkaardige reacties over de poli-
tiek. Jongeren zien dat de passie ver 
weg is. Terwijl het net zo belangrijk is 
dat we hen helpen zoeken naar hun 
eigen talent, naar hun passie,...
Veel stof tot nadenken. 
Bedankt voor dit gesprek.

(1) Cijfers uit Actieplan mediawijsheid 
van de Vlaamse ministers van Onder-
wijs en Media op basis van onderzoek 
Apestaartjaren
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“Verslaafde veelplegers” 
toeleiden naar de hulpverlening
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Dagelijks bereiken ons berichten over drugsverslaafden 
die criminele feiten plegen. Het lijkt wel dweilen met 
de kraan open. Een recent project met deze groep van 
“verslaafde veelplegers” toont dat er wel resultaat kan 
bereikt worden. Ook bij personen die al tientallen keren 
tegen de lamp gelopen zijn. Dankzij een nauwe samen-
werking tussen justitie en hulpverlening kan beter werk 
gemaakt worden van een behandeling op maat van de 
cliënt. (1)

Ruim anderhalf jaar geleden startte de stad Antwerpen een 
nieuw project om verslaafde veelplegers beter op te volgen. 
Het project richt zich zowel tot justitie als tot het drug-
hulpverleningsnetwerk. De veelplegers zijn druggebruikers 
die misdrijven plegen waarbij hun verslaving aan de basis 
ligt. Via het project wordt geprobeerd die populatie op een 
adequate manier door te verwijzen naar de hulpverlening. In 
eerste instantie uit bezorgdheid voor hun eigen welzijn, maar 
ook om op die manier de druggerelateerde overlast in de stad 
te reduceren. Het project is een samenwerking tussen politie, 
justitie, de stad Antwerpen en het Crisisinterventiecentrum 
(CIC) van De Sleutel.

De overlastproblematiek van het ‘De Coninckplein’ in Ant-
werpen is algemeen bekend. Regelmatig wordt in de media 
bericht over de overlast die druggebruikers daar veroorzaken. 
Een veelheid aan problemen ligt aan de basis van de misdrij-
ven die door hen gepleegd worden: huisvesting, inkomen, 
sociale relaties, etc. Er wordt ook vastgesteld dat de drug-
gebruikers in de meeste gevallen opgevolgd worden door 
verschillende diensten en centra, zonder dat er een optimale 
samenwerking is. Hierdoor gebeurt het al te vaak dat de 
betrokkene door de mazen van het hulpverleningsnet glipt en 
hervalt. Als reactie op deze trend ging het Antwerpse stadsbe-
stuur op zoek naar een mogelijkheid om personen die verant-
woordelijk zijn voor een bepaalde vorm van maatschappelijke 
overlast en waarbij er aanwijzingen zijn van problematisch 
druggebruik, beter toe te leiden naar de hulpverlening. 
De brugfunctie tussen hulpverlener en justitie wordt vervuld 
door een casemanager. Op die manier tracht men op indivi-
dueel niveau te werken aan de re-integratie van deze mensen 
in onze moderne maatschappij. 

Personen die in aanmerking komen voor het project, worden 
veelplegers genoemd. Dit begrip omsluit die druggebrui-
kers die over een tijdsspanne van een aantal jaar een tiental 
druggerelateerde feiten pleegden in het gerechtelijk arrondis-
sement Antwerpen. Zij worden in eerste instantie opgemerkt 
door de politiediensten of het parket, bijvoorbeeld na een 

aanhouding. Het parket kan er op dat moment voor kiezen 
om de casemanager in te schakelen. Deze doet een specifieke 
screening binnen de muren van de Antwerpse gevangenis, 
waar de persoon op dat moment verblijft. Samen met de 
cliënt wordt bekeken welke hulpverleningspiste haalbaar is. 
Indien cliënt én parket akkoord gaan om in het project te 
stappen, zal de vraag voorgelegd worden aan de magistra-
tuur, die ook op haar beurt akkoord moet gaan met het 
voorgestelde plan. 

Een mogelijk traject voor een dergelijke veelpleger is een 
residentiële opname in het CIC. Dit crisiscentrum heeft zich 
geëngageerd om dergelijke cliënten in hun werking op te 
nemen en motivatie- en veranderingsgericht met hen aan de 
slag te gaan. Er wordt telkens 1 bed gereserveerd zodat een 
snelle doorverwijzing niet in het gedrang komt. Vanuit het en-
gagement dat de cliënt is aangegaan, wordt ook verwacht dat 
hij of zij het programma voltooit en het advies van vervolgbe-
handeling opvolgt. Gedurende het volledige hulpverlenings-
traject wordt de cliënt verder gevolgd door de casemanager 
en het justitiehuis te Antwerpen.

Anderhalf jaar na de opstart van het project kunnen we po-
sitief terugkijken op een vlotte samenwerking en doorverwij-
zing van een aantal veelplegers. Hoewel het niet altijd evident 
is de justitiële echelons op eenzelfde golflengte te krijgen, 
werden reeds een tiental mensen vlot doorverwezen naar het 
CIC. De meeste van deze mensen volgde een volledig traject 
in het CIC en meer dan de helft van hen kon vervolgens naar 
een passende vervolgbehandeling doorstromen. Doordat alle 
schakels zo goed op elkaar zijn afgesteld, slagen we erin om 
meer mensen effectief naar hulp toe te leiden in vergelijking 
met andere projecten gericht naar deze doelgroep. 
Regelmatig worden de verschillende aspecten van het project 
geëvalueerd en bijgestuurd. Zo kan kort op de bal worden 
gespeeld. Dit project maakt het dus mogelijk dat justitie en 
hulpverleners nauwer met elkaar en met de cliënt kunnen 
samenwerken en aan hetzelfde doel kunnen werken: namelijk 
de maatschappelijke re-integratie van deze mensen.

Druggebruikers worden vaak 
door verschillende instanties 
opgevolgd, zonder dat er 
optimale samenwerking is

(1) Lees op blz 11 het verhaal van een cliënt uit dit project
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Een persoonlijk verhaal:
"Ik besef nu dat ik geen ‘echte vrienden’ had"
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Kim is 21 jaar oud en krijgt eerstdaags een enkelband. Hij 
volgt momenteel het programma in onze Therapeutische 
Gemeenschap te Merelbeke. Tot een klein jaar geleden zat 
hij nog in een negatieve spiraal van druggebruik en dief-
stal. Hij vloog meermaals in de gevangenis te Antwerpen. 
Telkens Kim vrijkwam, begon hij opnieuw en werd hij weer 
opgepakt. Tot hij de kans kreeg om in dit drugsproject 
(lees blz.10) te stappen. Vandaag is Kim 8 maanden clean. 

Kim begon op zijn 14 jaar met drugs te experimenteren. Eerst 
met weed en op zijn 16de met speed. Een jaar – en een stuk-
gelopen relatie – later zat hij eigenlijk vast aan heroïne. Om 
zijn druggebruik te financieren, pleegde hij feiten, voorna-
melijk winkeldiefstallen. Zijn oog viel vooral op dure spullen, 
harde schijven en zo. Hij liep ook regelmatig tegen de lamp... 

“In totaal zat ik vier maal in de gevangenis. Telkens ik 
vrijkwam, liep ik al snel mijn oude vrienden tegen het lijf 
en begon ik meteen opnieuw drugs te gebruiken. En om 

dat gebruik te betalen, pleegde ik feiten. In de gevangenis 
deed men wel pogingen om mijn drugprobleem aan te 
pakken. Eigenlijk ben ik tot 6 maal toe bij Adic gestart met 
een hulpprogramma. Maar eenmaal terug op straat was de 
drang te groot. Ik kickte ook op die criminele feiten, die ik 
meestal pleegde in een roes“. 

Tot Kim in de gevangenis werd aangesproken om in een 
drugsproject te stappen. Ze beloofden hem dat hij snel in 
het Crisisinterventiecentrum (CIC) zou binnengeraken. En 
hij had nog een lange periode in de gevangenis te gaan.

“En inderdaad, anderhalve week later zat ik in Wondelgem. 
Het was genoeg geweest. Ik besefte dat ik het over een an-
dere boeg moest gooien. Ik sukkelde met mijn gezondheid, 
was 20 kg vermagerd,... Voor mij was het heel belangrijk 
om echt weg te zijn uit Antwerpen. Dat maakte het zeker 
gemakkelijker. Het programma van het CIC lag me gewoon 
beter. Er was meer structuur. Eén van mijn voorwaarden 
was ook dat ik in een hulpprogramma moest stappen. Ik 
had vooraf zeker niet verwacht dat ik die 8 weken in het 
CIC zou uitdoen”. 

Na zijn traject in het CIC koos Kim ervoor om een lang-
durig programma op te starten in een therapeutische 
gemeenschap (TG). Ook in het TG-programma ging het 
meteen goed. In die beginperiode stapelden de vonnissen 
zich wel op. Hij was diverse malen bij verstek veroordeeld. 
Na twee maanden TG kreeg Kim de boodschap dat hij 
opnieuw naar de gevangenis in Gent moest... 

 “In de gevangenis werd ik verleid om opnieuw drugs te 
beginnen gebruiken. Maar ik heb daar niet voor gekozen. 
Ik wou mijn programma verderzetten. Ik werd hierin fel 
gesteund. Zo kreeg ik meermaals bezoek van begeleiders 
en medebewoners”. 
 
Na drie weken kwam hij weer vrij onder voorwaarden en 
kreeg hij te horen dat hij een enkelband zou krijgen. 

“Achteraf bekeken was het voor mezelf heel belangrijk dat 
ik de kans kreeg om in dit project te stappen. Ik ben hier 
bijna 8 maanden goed bezig en had nooit van mezelf ver-
wacht dat ik opnieuw clean zou kunnen leven. Ik besef nu 
dat mijn maten van vroeger geen ‘echte vrienden waren’. 
En de toekomst? “Eerst wil ik dit programma goed afwer-
ken. Dan ga ik een opleiding volgen en het contact met 
mijn familie nog verbeteren. Ik volgde vroeger de richting 
kantoor, daar wil ik in verdergaan”.

Foto: © www.flouartistiek.be  

[project in de kijker]
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[drugs... Help!]

Goede praktijk in de jeugdbeweging  
Jongeren bewust leren omgaan met middelengebruik

Middelengebruik bespreekbaar krijgen 
in jeugdverenigingen is lang niet 
evident. Negen Brugse jeugdbewegin-
gen gingen er het voorbije werkjaar 
mee aan de slag. Een proefproject 
gesteund door 5 lokale Rotaryclubs, 
toont dat het kan. Dankzij een ruime 
samenwerking is er voortaan een 
“train de trainer”-aanbod waaraan alle 
actoren uit het lokale drugoverleg-
platform actief kunnen meewerken. 
Een gesprek met Tom Vanhoutte, 
preventiewerker van dagcentrum De 
Sleutel te Brugge. 

Hoe is het project ontstaan?
Tom: De interclubcommissie van Ro-
tary Brugge/Damme, o.l.v. Joris Van-
kerschaever, nam begin 2011 contact 
op met De Sleutel om een preventie-
programma voor jeugdverenigingen 
uit te werken. Aanvankelijk stelden ze 
voor om ons Sleutelparcours aan die 
groep te ondersteunen en aan te beve-
len. Voor ons was dit een uitdaging. In 
het verleden hadden we al tevergeefs 
gepoogd om rond middelengebruik 

in jeugdverenigingen aan de slag te 
gaan. We vonden het dus een goed 
idee, maar stelden voor om het ruimer 
open te trekken. Het mocht geen een-
malig losstaand project worden.

Waarom niet? 
Tom: Onderzoek wijst uit dat één 
geïsoleerde actie minder effectief is. 
Een drugspreventieactie moet ruimer 
ingebed zijn, onderdeel uitmaken van 
een structurele aanpak op langere 
termijn. De leiding wisselt immers 
relatief snel. Vandaar ook onze keuze 
voor de “train de trainer”-aanpak. Op 
die manier bereik je veel meer jon-
geren. En het zijn de monitoren zelf, 
die dichtst bij de jongeren staan, die 
best weten wat in de groep gevoelig 
ligt. Dankzij de opleiding krijgen ze 
een kader waarbinnen ze verder in 
de groep rond middelengebruik aan 
de slag kunnen gaan. We stelden 
een tweedaags vormingsprogramma 
op en kozen er bewust voor om het 
DOPB (drugoverlegplatform Brugge) 
hierbij te betrekken 

Hoe verliep dit concreet?
Tom: Vanuit De Sleutel wilden we een 
zo groot mogelijk draagvlak creëren. 
Vandaar dat we ook de Jeugddiensten 
van Damme en Brugge, de stedelijke 
Preventiedienst Brugge, het JAC, en 
het centrum voor Geestelijke Gezond-
heidszorg (CGGZ) W-Vl hierbij heb-
ben betrokken. CGGZ heeft expertise 
in het begeleiden van scholen in het 
opstellen van een drugbeleid. Op 
onze vraag hebben ze een vorming 
opgemaakt meer op maat van jeugd-
bewegingen. We wisten dat het JAC 
een goed peer-to-peerproject (project 
jeugdadviseurs) had en wilden hen 
helpen om dit beter bekend te maken 
bij de jeugdverenigingen. Uiteindelijk 
kwamen we tot één dag theoretische 
opleiding (o.m. rond productinfo, me-
thodiek, sociale vaardigheden,...) en 
één meer praktische dag voornamelijk 
met het sleutelparcours. 
Het was achteraf ook belangrijk dat 
de stedelijke jeugddienst ons actief 
ondersteunde. Ze hebben een heel 
directe toegang tot de jeugdvereni-
gingen. Dankzij die inbreng en hun 
promotie konden we hen dus veel 
beter bereiken. 

Uiteindelijk volgden 9 jeugdbewegin-
gen de tweedaagse opleiding. Zes 
van hen toonden met een rapport 
achteraf ook aan dat ze hier effectief 
mee beginnen werken zijn? Kan 
u voorbeelden geven van hoe dit 
gebeurde?
Tom: Sommige jeugdverenigingen 
werkten een eigen drugbeleid uit. 
De leiding agendeerde dit op een 
leidingsweekend of op een vergade-
ring. Zo lag het thema middelenge-
bruik ter discussie. Concrete situa-
ties werden besproken en meestal 
resulteerde dit in formele afspraken 
binnen de leidingsploeg (vb. niet 
roken tijdens activiteiten bij kinde-
ren, geen alcohol voor en tijdens 

Laat je tijdens een jeugdactiviteit een 16 of 17-jarige een pint bier drinken 
op een terras? Wat doe je als verantwoordelijke als je vermoedt dat één 
van de monitoren onder invloed is? Hoe kom je tot een drugsbeleid in de 
jeugdbeweging? 



13

N
u

m
m

e
r 

30
/2

01
2

activiteiten) en t.a.v. de leden zelf 
(bv roken op kamp mag enkel voor 
de oudste leden na de maaltijden, ’s 
avonds na de activiteiten, en steeds 
onder begeleiding van een leider). 
Bij andere verenigingen kreeg dit 
drugpreventiebeleidsplan duidelijk 
een plek in het jaarprogramma. 
Uiteindelijk resulteerde dit steeds in 
een activiteit met de jongeren zelf 
rond gebruik. Belangrijk is echter 
ook dat dankzij het vormingsluik 
rond sociale vaardigheden de jong-
volwassenen uit de leiding ook in 
hun gewone wekelijkse werking met 
jonge tieners rond “weerbaarheid” 
kunnen werken, zonder daarom 
productspecifiek bezig te moeten 
zijn. Dankzij die kennis staan ook ze 
veel sterker in hun schoenen. (lees 
enkele rapporten van jeugdvereni-
gingen op www.desleutel.be).

Hoe belangrijk is de toekenning van 
een label als beloning?
Tom: De jeugdverenigingen overha-
len om twee zaterdagen vrije tijd aan 
een vorming te spenderen is niet 
eenvoudig. Als daar een beloning 

tegenover staat, wordt het een heel 
ander verhaal. Wie de vorming volgt, 
krijgt een zilveren label en een eerste 
cheque twv 250 €. Wie kan aanto-
nen dat men er nadien effectief op 
verderwerkt, verdient een gold label, 
ook twv 250 €. Met die incentive van 
500 euro, door de Rotary clubs ge-
sponsord, kan je jeugdverenigingen 
motiveren om deel te nemen aan 
dergelijke vormingsactiviteiten, wat 
in het verleden alles behalve evident 
bleek te zijn, maar nu dankzij de in-
spanningen van Rotary wel is gelukt.

Hoe ziet de toekomst er uit ? 
Tom: De Rotary engageert zich voor 
een langere termijn. De Brugse 
clubs zetten jaarlijks minimum 5000 
euro opzij om de labels als beloning 
te kunnen blijven toekennen. Ik 
verneem dat ook in andere regio’s 
diverse Rotaryclubs ervoor kiezen 
om op een zelfde manier de lokale 
drugpreventie een duw een rug te 
geven. Dit najaar plannen we hier 
in elk geval een nieuwe tweedaagse 
opleiding. We willen voorrang geven 
aan nieuwe verenigingen. Volgend 

jaar staat het dan weer open voor 
allemaal. Voortaan willen we de 
incentive voor het golden label wel 
extra gewicht geven, om de vereni-
gingen ook meer tot implementatie 
aan te porren. In totaal zijn er zo’n 
100 jeugdbewegingen in de ruime 
regio. Belangrijk verder is dat we 
nu als evaluatiecriterium de opstart 
van de coaching via de stedelijke 
preventiedienst hebben weerhouden. 
Op die manier kunnen we dus kwali-
tatief opvolgen wat er na de vorming 
gebeurt.

Kunnen verenigingen uit andere 
regio’s ook iets aan deze “Good 
Practice” hebben en zijn er randvoor-
waarden?
Tom: Rotary zelf wil dit proefproject 
ruimer promoten. Zo is men van 
plan om het train de trainer-project 
vanuit Rotary Nationaal in andere 
regio’s een duw in de rug te geven. 
Dit project was een echte “joint” ef-
fort, want door de structuur van het 
DrugOverlegPlatform in Brugge, kon 
ik vrij makkelijk een aantal partners 
mobiliseren, die elk met hun eigen 
expertise dit project hebben doen 
slagen. Dat ons project zo goed kon 
worden opgestart en opgevolgd, 
was dus ook te danken aan de rol 
die de stad Brugge opneemt inzake 
middelengebruik. De Sleutel had 
grotendeels de regie van dit project, 
dit in nauw overleg met de Rotary in-
terclubcommissie, maar de stad on-
dersteunde heel sterk mede doordat 
er heel wat personeel gedetacheerd 
is. Het gratis aanbod dankzij de 
Rotary was uiteraard ook belangrijk. 
En het resultaat biedt een mooie 
meerwaarde voor de stad Brugge en 
de stad Damme. Dankzij het creëren 
van win-win-situaties zijn uiteindelijk 
alle partners tevreden.

Zes jeugdverenigingen uit de regio Brugge mochten op 20 april ll. een Golden Label en 
250 € in ontvangst nemen: KSA Sijsele,  Jeugd Rode Kruis Brugge,  FOS De Boekaniers, 
KSA Moerkerke,  Zeescouts Stelle Maris Zeebrugge en KSA Ten Briele St- Michiels
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[misvatting over verslaving]

Stepping-stone-theorie: wat moeten 
we nu geloven?
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Vijftien jaar geleden werden ouders van experimente-
rende jongeren gerustgesteld met het ontkrachten van 
de stepping-stone-theorie. Het is inderdaad niet zo dat 
het eenmalig gebruik van een middel een keten van tel-
kens zwaarder gebruik in werking zet. Maar het ontken-
nen van de stepping-stone-theorie heeft in de hoofden 
vaak een ander misverstand doen groeien: experimen-
teren kan geen kwaad. Waar zitten de misverstanden, 
wat moeten we nu geloven?

We ontwikkelen hier 3 gedachten. (1) Niet alle experimen-
teren mondt uit in verslaving (stepping-stone-theorie). 
(2) Er is een samenhang tussen het ooit-gebruik van één 
middel en het ooit-gebruik van een ander middel (Gateway 
theorie). (3) De eerste keer dat iemand alcohol binnen-
krijgt, staat het neurochemisch systeem ‘aan’ om met veel 
plezier opnieuw deze stof te ontvangen (Wake-up call).

1. Alles begint bij cannabis (of alcohol)

 De stepping-stone-theorie stelt dat "alles begint bij cannabis" 
en dat cannabisgebruik leidt tot het gebruik van hardere drugs 1. 
Tijdens een workshop is deze theorie vlug ontkracht. We 
vragen de deelnemers wie er alcohol gebruikt en hoelang 
reeds. En daarna vragen we of ze door het gebruik van 
alcohol al zwaar in de problemen zijn gekomen. Bijna 
iedereen antwoordt negatief. Maar een ander facet van 
deze theorie moeten we onder ogen zien: de meeste van 
onze zwaar verslaafde cliënten geven aan dat ze op jonge 
leeftijd met alcohol en cannabis begonnen zijn.

2. Leidt gebruik van alcohol of cannabis tot andere verslavingen? 

 Onderzoek leert dat er een samenhang is tussen het ooit-
gebruik van één middel en het ooit-gebruik van een ander 
middel (De Sleutel, 2010). Deze resultaten bevestigen de 
‘Gateway’ theorie: één drug opent de deur voor een andere.

 Voorbeeld: zij die ooit alcohol hebben gedronken hebben 
meer kans dan zij die nooit alcohol hebben gedronken om 
ook ooit minstens één maal een ander middel – sigaret-
ten, cannabis en slaap- of kalmeringsmiddelen - te hebben 
gebruikt.

 Concreet leert dit onderzoek dat 56,8% van zij die ooit 
alcohol dronken, eveneens ooit gerookt hebben. Voor zij 
die nooit alcohol dronken, is de kans significant kleiner en 
bedraagt ze 8%. Hetzelfde geldt voor recent gebruik. Zo 
blijkt dat 40,5% van zij die recentelijk gedronken hebben, 
ook recentelijk gerookt hebben. Voor diegenen die niet 
gedronken hebben gedurende de afgelopen 30 dagen, is 
de kans op recent rookgedrag opmerkelijk lager (5,8%). 

Deze onderzoeksresultaten bevestigen de ‘Gateway’ 
theorie: één drug opent de deur voor een andere. Dat is 
dan weer belangrijk voor wie preventief wil optreden. Als 
je ervoor kunt zorgen dat iemand niet met de ene drug 
begint, bv sigaretten of alcohol, verminder je de kans dat 
die een andere drug zoals cannabis of xtc gaat gebruiken. 

 Voor jongeren in ontwikkeling moeten we wijzen op de 
Gateway functie van drugs. Wie begint te roken op jonge 
leeftijd loopt meer risico op zeer frequent cannabisgebruik 
later in de adolescentie. Wie vroeg regelmatig cannabis 
gebruikt maakt meer kans om problematisch amfetamines 
of cocaïne te gebruiken op studentenleeftijd.

3. Leren we onze zoon of dochter best thuis iets drinken? 

 Of ‘gebruik’ van een middel een probleem wordt, hangt 
af van verschillende factoren die we in 3 groepen kun-
nen onderverdelen. Wie is de persoon die gebruikt? Welk 
middel wordt gebruikt? En wat is de context waarin wordt 
gebruikt? Bij elke groep factoren zijn er zowel bescher-
mende factoren als risicofactoren. Eén van de belangrijkste 
risicofactoren is de jonge leeftijd. Hoe jonger iemand be-
gint met gebruik, hoe groter het risico. Dat is zeker zo bij 
het gebruik van alcohol. Bij alcohol is dit te wijten aan het 
feit dat de prefrontale cortex nog niet volgroeid is en het 
oordeelsvermogen van de jongere nog kleiner is. De stof 
alcohol is slecht voor het systeem van het kind. Zodra een 
kind dit binnenkrijgt, zal de behoefte aan alcohol alleen 
maar toenemen. Het moment van de wake-up call moet 
dus zo lang mogelijk worden uitgesteld.2 Het zou een gro-
te stap voorwaarts zijn, mochten we er op Europees vlak in 
slagen om de leeftijdsgrens van beginnend alcoholgebruik 
op te schuiven naar 18 jaar. Volgens breinonderzoek is 
20-21 jaar nog een betere grens. Tijdens gesprekken met 
pubers kijken we er telkens van op dat sommigen niet echt 
alcohol lusten. Ze worden echter door ouders gestimu-
leerd om eens ‘iets’ te drinken. Deze vinden het blijkbaar 
belangrijk dat hun zoon of dochter geen mal figuur slaat 
en dus al wat kan verdragen. Een totaal verkeerd signaal, 
zo stelt ook de bekende kinderarts Nico van der Lely. 

1 www.druglijn.be   
2 van der Lely, N., de Visser, M., Ligterink, J., (2011) Onze kinderen en alcohol, Nieuw Amsterdam
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[hulpverlening]

Bewoners putten kracht uit 
Ronde van Vlaanderen 
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De bewoners van onze Therapeutische Gemeenschap 
te Merelbeke reden dit voorjaar de Ronde van Vlaan-
deren voor amateurs. De ganse groep keek er heel 
fel naar uit en was sterk gemotiveerd om de dag vóór 
de echte Ronde op het wedstrijdparcours de eigen 
grenzen te proberen verleggen. ‘Samen iets bereiken, 
een uitdaging positief afronden is heel belangrijk in 
een groepsprogramma. Dat is een herinnering waar ze 
altijd kunnen naar teruggrijpen’, aldus Geert, één van 
de begeleiders tijdens de Ronde.
 
Onder de deelnemers waren vooral eerstefasers – pas 
enkele weken in het programma gestart. Voor hen was de 
uitdaging dubbel zo moeilijk. Tegelijk een ontlading waar 
ze naar uitkeken, een moment om de medebewoners eens 
anders te leren kennen. 
We sprokkelden reacties bij bewoners en begeleiding.

De mountainbike-rit begon vanuit de Gavers in Geraards-
bergen waar de groep de fietsen had gehuurd. Na 10 
kilometer fietsen waren ze bij de eigenlijke start van de rit 
aangekomen.

Hoe de bewoners terugblikken op de ronde

Bewoner Rudy(*): “Ik keek er enorm naar uit om mee 
te rijden. Ik ben nogal hevig. Eigenlijk had ik wat schrik 
omdat ik dacht dat het tempo te laag zou liggen met zo’n 

groep. Maar dat viel zeker mee. Het was goed om zo’n 
activiteit als groep te doen: zoiets versterkt de band. Het 
was ook plezant om Geert en Thomas (groepswerkers) 
eens in een andere rol – buiten de structuur in onze ge-
meenschap – te leren kennen”. 

Sven: “Heel kort na de start viel de rit bijna in duigen. Die 
fiets met een kapotte as was meteen een grote domper. Ik 
dacht dat het gedaan was. Maar we werden heel snel na 
ons telefoontje door de hulpdiensten gedepanneerd. 

Kenny: “Gelukkig maar, want anders zou ik heel ontgoo-
cheld zijn geweest ”.

Rudy: “Onderweg heb ik veel nagedacht: over waar ik 7 
maanden geleden mee bezig was en wat ik op dat mo-
ment aan het presteren was,... Ik ben fier op mezelf. Het 
geeft me meer kracht en hoop op een clean leven, maar 
zeker geen saai leven”.

Mark: “We hebben dubbel zoveel kilometers gereden als 
gepland. Dat vind ik toch een hele prestatie. Zeker als ik 
terugkijk naar wat ik een jaar geleden aan het doen was... 
Een hele grote verandering. Het heeft ook de groep dichter 
bij elkaar gebracht. Op moeilijke stukken mocht elk zijn 
weg gaan en moedigden we mekaar aan”. 

Rudy: "Ik begin al te dromen om later zelf in mijn vrije tijd 
ook te beginnen fietsen". 

Bert: “Ik dacht dat we langs de Oude Kwaremont zouden 
rijden, maar dat was niet het geval. Maar ik heb me toch 
gesmeten. Ik haalde meest voldoening uit het rijden in het 
veld en bergop”.

Kenny: “Ik was echt kapot op het einde. We hebben al-
lemaal die 85 km uitgereden: echt chapeau”.

Geert: De gesprekken zijn in dit zelfhulpprogramma een 
belangrijk onderdeel van de therapie. Niet alle bewoners 
zijn echter even verbaal. Vandaar de keuze voor zo’n 
fysieke uitdaging. We laten de bewoners ervaren dat ze 
op relatief korte termijn tot veel in staat zijn. 
Thomas: Ze zijn eigenlijk verbaasd over zichzelf als ze 
zien wat ze kunnen. Het versterkt het groepsgevoel. 
Samen lijden, maar ook samen zaken goed afronden.
Geert: Het is ook nuttig in de weg naar re-integratie. 
Dankzij de deelname aan zo’n event maken ze deel uit van 
iets groters, met deelnemers en toeschouwers. Het is een 
prestatie met een uitstraling ook buiten de eigen groep. 
Thomas: Het was ook onze bedoeling om het fietsen te 
promoten. We merkten dat de bewoners voor verplaat-
singen toch vlug voor de bus kiezen.

Wat voorafging (door de hulpverleners) 

Deze ervaring geeft me meer 
kracht en hoop op een clean 
leven, maar zeker geen saai leven 



 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

[hulpverlening]

Erik: “Zelf dacht ik niet dat het zou lukken. Toch is het me ook met mijn 
suikerziekte gelukt”.

Jan: "85 kilometer was voor mij toch iets te veel. Die laatste 30 kilometer 
heb ik echt moeten doorbijten. Sommige stukken was het echt afzien. De 
beklimming van de muur vond ik het tofst van allemaal. Ik was nadien echt 
uitgeput. Op de terugweg ben ik meteen in slaap gevallen. Ik vond het heel 
chique dat de groep altijd samen is gebleven, na moeilijke stukken werd 
steeds op elkaar gewacht.”

Sven: “We hebben mekaar goed gesteund. We zaten er naar het einde toe 
fysiek door. Maar de laatste 20 km waren ook vooral mentaal zwaar”. 

Mark: “Ik heb oneindig genoten van het mooie uitzicht op de natuur. Maar 
het tofste moment vond ik toen we allemaal bovenkwamen op de muur van 
Geraardsbergen. Alleen zou ik het niet gekund hebben“.

Rudy: "Ik was echt euforisch toen ik de kapel op de muur in het vizier kreeg. 
Er waren zelfs supporters die applaus voor ons gaven. Ik heb het echt uitge-
schreeuwd van vreugde".

Sven: “Ik was te fel begonnen en moest voet aan de grond zetten, maar in het 
zicht van een fotograaf ben ik toch snel opnieuw op de fiets gesprongen”.

Mark: “Het naar beneden fietsen vond ik ook wel de max. Ook de bevoorra-
ding.... telkens een kleine picknick voor op de fiets. Het was precies een echte 
koers”.

Erik: “Ik zag het echt niet meer zitten om die laatste 10 kilometer met de fiet-
sen terug te rijden. Mijn achterwerk deed oneindig veel pijn. Maar uiteindelijk 
ging het redelijk vlot. Ik was dan ook heel blij en fier dat ik het gehaald heb. Ik 
had nog nooit zo lang en zo ver op de fiets gezeten”.

Kenny: “Volgend jaar doe ik ook zeker opnieuw mee, maar dan zonder te 
stoppen. “ 

Bert: “Het was zeer lastig maar inderdaad voor herhaling vatbaar. We hebben 
al afgesproken om de Ronde weer samen te rijden”.

Geert: De zondag, daags na de fameuze rit, kwam de familie op bezoek.  
We hebben hen toen bewust allemaal samen naar de koers laten kijken.
Thomas: Maar ook nu nog blijft de deelname aan de Ronde nazinderen.
Geert: De bus nemen is geen automatisme meer... Dankzij deze Ronde 
leerden we de bewoners ook om door te zetten. We kozen bewust een 
uithoudingssport, waarbij ze ook moeilijke momenten ervaren. Op die 
momenten hebben ze elkaar geholpen, gemotiveerd. En dat is net de 
essentie van ons therapeutisch programma. “Peers” die elkaar helpen. 
Ze konden hun  mentale weerbaarheid versterken door er samen voor 
te gaan. Hoe meer ze dit oefenen, hoe meer ze hierin getraind zijn. Dit 
helpt hen om hun druggebruik te blijven afzweren. 

Nawoord (door de hulpverleners) 

(*) Om redenen van privacy gebruiken we fictieve namen


