
“Een goede therapeutische
gemeenschap kan levens 
ingrijpend veranderen”
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Het drukken van dit magazine wordt ons gratis 
aangeboden door drukkerij die Keure, dit uit 
sympathie voor de vele donateurs.
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Editoriaal

Praten helpt. Dat is zeker. Maar helpt praten altijd, voor iedereen en voor alles? In de  
buitenlucht in de aarde wroeten of sporten kan ook een vorm van therapie zijn. Om nieu-
we ervaringen toe te laten, om oude ervaringen een plaats te geven... Er zijn vele vormen 
van non-verbale therapie. 

In dit nummer vertelt Danny fier over de recreatieve volleybalclub waar hij zich sinds kort 
thuis voelt. Over de verantwoordelijkheid die hij draagt in de moestuin van GROEnTEN 
uit Gent. Twee groepswerkers van het crisisinterventiecentrum vertellen over hun groene 
vinger-project: of hoe de ontdekking van nieuwe interesses cliënten motiveert om verder 
te gaan met hun programma. 

Arbeid is eveneens een sterk non-verbaal middel waar we binnen onze therapie al lang 
mee aan de slag zijn. Activering is niet alleen een maatschappelijk belangrijk thema. Bij 
mensen die kampen met een verslaving is het essentieel om de verbinding te maken 
tussen de hulpverlening en het ontwikkelen van goede arbeidsattitudes. Dit om de maat-
schappelijke re-integratie te stimuleren. . Het vernieuwde behandelingsprogramma van 
onze therapeutische gemeenschap (TG) in Merelbeke zet vanaf nu nog sneller in op het 
integreren van een activeringstraject naar opleiding en werk (lees blz 7). 

Marc draagt een verleden van 10 jaar als verslaafde met zich mee. Hij vertelt in zijn getui-
genis (lees blz 4) over het oppoetsen van het gat in zijn CV. Over hoe de ‘Jobclub’ binnen 
de sociale werkplaats nieuwe talenten bij hem deed ontluiken. Dankzij zijn investering in 
een nieuwe toekomst tijdens zijn verblijf in de TG in Merelbeke is Marc een andere per-
soon geworden. 

De kracht van de therapeutische gemeenschap vormt een rode draad in dit nummer. 
Verhalen illustreren wat dergelijk therapeutisch programma, gebaseerd op het zelfhulp-
principe, kan betekenen voor iemand met een verslaving. Maar zijn die getuigenissen ook 
representatief voor alle cliënten? We laten onderzoekster Virginie Debaere aan het woord. 
De resultaten van haar doctoraat “Beyond the Black Box” werpen een nieuw licht op de 
werking van het TG-programma. Lees in welke zin de onderdompeling in zulk langdurend 
therapeutische programma levens van ex-verslaafden ingrijpend kan veranderen. 

Verder gaan we dieper in op de resultaten van het onderzoek rond het preventieprogram-
ma TOPspel. Dit klassikaal preventieprogramma heeft als doel het beginnend grensover-
schrijdend gedrag van kinderen terug te dringen en sociale vaardigheden te bevorderen. 
Maar werkt het ook?

Volgens dr Geertje Leflot zijn de resultaten, van haar onderzoek tijdens het schooljaar 
2014-2015, veelbelovend. 1 jaar werken met TOPspel verbeterde het gedragsmanagement 
van de leerkracht en de relaties tussen de leerlingen (lees blz 10). 

Laat ons toe om even terug te blikken op een succesvolle studiedag rond het thema  
Samenspel sport en zorg die we organiseerden i.s.m. Politeia. We stelden er ons hand-
boek voor rond het project “Sport: een stimulans tot succesvolle re-integratie”. Een ver-
slag van dit event vindt u op onze website. Lees in dit nummer hoe we deze goede prak-
tijk – opgebouwd in onze hulpverlening - nu proberen te vertalen naar de arbeidsvloer.  
Of hoe onze werkplaats inzet op competentie-ontwikkeling via sport en bewegen. 

We nodigen u tot slot graag opnieuw uit op onze ‘Varen voor het Goede Doel’ die we 
mee organiseren op zondag 11 september in Nieuwpoort. Ook u kan De Sleutel steunen 
door erbij te zijn. Naast zeilen op zee is er ook een rivieraanbod in het kader van de Open 
Monumentendag, gekoppeld aan een bezoek aan Diksmuide.

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

Damien Versele
Algemeen directeur De Sleutel
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Altijd al gedroomd van een avontuurlijke zeiltocht op 
zee? Op zondag 11 september kan u in Nieuwpoort 
deelnemen aan “Varen voor het goede doel”. Er is ook 
een rustige boottocht naar Diksmuide in combinatie 
met de Open Monumentendag.

Deze “Varen voor het goede doel” in samenwerking VVW 
Westhoek 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 teamopbouwende 
bedrijfsactiviteit. Schrijf vandaag nog in via www.varenvoor-
hetgoededoel.be. Dit houdt geen enkel risico in. Indien wij  
de zee-zeildag moeten afgelasten wegens weersomstandig-
heden betalen wij uw bijdrage integraal terug. 

Zeilen ten voordele van De Sleutel
“Varen voor het goede doel”

 
Gezinnen met druggebruikende kinderen staan 
onder hoge druk. Een juridische aanpak brengt soms 
soelaas. Dan is het voor ouders belangrijk om weten 
welke juridische wegen men kan bewandelen.

VAD, het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere 
Drugs, heeft de brochure “Recht op antwoord”. Kinde-
ren, drugs en de wet. Informatie voor ouders grondig 
geactualiseerd. De brochure verzamelt 21 casussen uit 
de praktijk. Die casussen beschrijven situaties waarin 
ouders door het druggebruik van hun kind terecht-
komen, en waarvan ze zich afvragen wat het wettelijk 
kader is. Een jurist geeft een zo helder en eenvoudig 
mogelijk antwoord op deze vragen.

De brochure bevat een selectie van de meest gestelde 
vragen van ouders: Ben ik wettelijk verplicht mijn 
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Wie liever een aangename boottocht op de Ijzer combineert 
met een portie cultuur, willen we ons rivieraanbod warm 
aan-bevelen. Ter gelegenheid van de Open Monumentendag 
– ook op 11 september – zorgen we immers voor een boot-
tocht op de Ijzer ism The Outsider Coast richting Diksmuide. 

Via onze speciale website kan u inschrijven of nader ken-
nismaken met deze activiteit (reacties van deelnemers, 
een gesprek met een schipper). Eén van de jachten van de 
jachthaven van Nieuwpoort neemt u en uw gezelschap graag 
als passagier(s) mee op zondag 11 september.

Omdat wij de zeildag en de riviertocht echt familiaal en 
gezellig willen houden, beperken wij het aantal deelnemers 
opnieuw tot 450. U heeft er dus alle belang bij om vroeg in 
te schrijven. Zoals steeds sluiten we deze dag af met een 
sfeervolle receptie in de jachthaven van Nieuwpoort. 

Meer info: 
Rita Brauwers (Externe Relaties De Sleutel): 
0474 55 36 52.

meerderjarige dochter te ‘onderhouden’, zelfs als ik weet 
dat ze al haar geld aan drugs besteedt? Kan een deur-
waarder beslag leggen op mijn goederen als mijn zoon 
zijn schulden niet betaalt? Wanneer kan ik beroep doen 
op een pro-Deoadvocaat? Kan ik anoniem mijn zoon die 
drugs dealt, aangeven?

Omdat deze brochure niet op alle mogelijke vragen een 
antwoord kan geven, en omdat elke situatie uniek en 
vaak complex is, bevat ze ook adressen waar ouders 
juridisch advies voor hun persoonlijke situatie kunnen 
inwinnen. 

Je kan de brochure bestellen (€ 2.50 en verzendings-kosten) 
of gratis downloaden via www.vad.be.

Kan ik mijn kind dat worstelt met  
een verslaving verplicht laten opnemen?



[Cliënt aan het woord]

“ Ik wil een boek uitgeven over  
mijn verslaving”
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Marc is 30 jaar oud, hij draagt een verleden van 10 jaar als 
verslaafde met zich mee. Hij werd meerdere keren gedwon-
gen opgenomen. Vandaag werkt hij als teamverantwoorde-
lijke in de salesbranche. Zijn droom is een boek schrijven. 
Het programma in de Therapeutische Gemeenschap (TG) 
heeft hem van zijn luiheid afgeholpen. Hij vindt zichzelf 
geen profiteur meer, maar iemand die bereid is de handen 
uit de mouwen te steken. Lees hoe zijn traject naar werk 
vorm kreeg. 

“Ik ben veel bezig met schrijven. Ik droom ervan een boek 
over mijn verslaving uit te geven. Het verhaal zal zich 
afspelen in de stad waar ik begon te gebruiken. Aanvankelijk 
gebruikte ik alleen wiet. Op mijn 16de experimenteerde ik 
al met zwaarder spul en ben ik ook speed gaan gebruiken. 
Vanaf mijn 19de kon ik niet meer zonder.”

Opgestoken vingertje? 
Schrijven is voor Marc geen vorm van therapie. “Sommigen 
zeggen dat ze het anders zouden aanpakken, als ze opnieuw 
zouden kunnen beginnen. Zo zie ik het niet. Die 10 jaar dat 
ik met drugs bezig was, beschouw ik als een levenserva-
ring waar ik iets positiefs wil uithalen. Ik wil iets doen met 
hetgeen ik geleerd heb uit die verslaving. Ik wil anderen niet 
speciaal waarschuwen, het wordt dus geen moraliserend 
verhaal”, aldus nog Marc. Hij gruwt trouwens van het beeld 
met het ‘opgestoken vingertje’. Zijn ouders hebben dat veel 
te veel gedaan. 

Marc wilde lang niet geholpen worden voor zijn drugpro-
bleem. Hij is dan een paar maal gecolloqueerd geweest. 
“Uiteindelijk voelde ik me zo ongelukkig en depressief. Naar 
het einde toe kampte ik met psychoses. Ik dacht, misschien 
is er nog een laatste waterkansje als ik me laat opnemen. En 
dan ben ik beginnen rondbellen”. 

Marc heeft er een intensief parcours opzitten in de hulpver-
lening. Hij had zich op drie plaatsen aangemeld voor een 

opname. Als bij toeval belandde hij in De Sleutel. ‘Ik kon het 
snelst binnen bij het CIC in Wondelgem. Daar kreeg ik het 
advies om het programma van de Therapeutische Gemeen-
schap in Merelbeke te volgen’. Aanvullend bij die 18 maand 
verbleef hij dan nog een paar maanden in het tussenhuis. 

Opgepoetst CV
‘Op een bepaald moment binnen het TG-programma moest 
ik kiezen wat ik wou doen met mijn leven. Ik dacht aan een 
opleiding, terug studeren. Maar toen ik van het OCMW 
hoorde welke knelpuntberoepen daarvoor in aanmerking 
kwamen… dat was een koude douche. Toen besliste ik om 
op eigen kracht werk te zoeken. Op dat moment heb ik wel 
mijn CV opgepoetst, ik wou gelijke kansen. Ik vermeldde 
nergens mijn verslavingsverleden. De weinige werkervaring 
die ik had, heb ik wat aangedikt. Ook bij de VDAB vonden 
ze dit de beste optie’. 

Marc werkt vandaag als teamverantwoordelijke in een call 
center. “Ik begon als verkoper van telecomdiensten. In 
het begin vond ik dat niet plezant. Maar ik heb het volge-
houden. Zo kon ik veel ervaring opdoen. Vandaag ben ik 
tevreden met het werk dat ik er doe. Het is een ‘9 to 5-job’. 
’s Avonds heb ik voldoende vrije tijd om aan mijn boek te 
werken. Sinds kort ben ik doorgegroeid naar een nieuwe 
meer administratieve functie. Jonge krachten komen mij 
raad vragen als er zaken niet goed gaan.” 

Jobclub
“Van zodra ik in de tweede fase van mijn TG-programma 
zat, ging ik een paar maanden naar de Jobclub (1) in de so-
ciale werkplaats. Tijdens die wekelijkse groepssessies lieten 
ze me nadenken over wat mijn droomjob zou kunnen zijn”. 
Die reflecties hebben Marc erg geholpen in zijn zoektocht 
naar werk.

 “Ik wist niet goed welk soort werk bij mij zou passen. 
Tijdens die Jobclub bleek al gauw dat ik eigenlijk goed zou 
kunnen meedraaien in een “sales” omgeving. Ik moest 
er een soort persoonlijkheidstest doen om te kijken wat 
voor iemand ik eigenlijk ben (2)”. Zelfkennis moest Marc 
weerbaarder maken en helpen om zijn verwachting naar 
werk realistischer in te schatten. Jobs worden er gelinkt 
met mogelijkheden (talenten en competenties) en houden 
rekening met de valkuilen die naar boven komen dankzij die 
test. Dit alles samen zorgt voor een realistisch jobdoelwit 
waar de betrokkene zich kan op focussen. 

“Ik moest voor mezelf een plan opmaken (3). Dat wil ik be-
reiken, dat wil ik doen. Dat proces heeft me sterk geholpen.”
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TG-programma
Marc komt uit de gegoede middenklasse. Zijn vader geeft 
les aan de universiteit. Zijn moeder werkte als manager. 
Marc had als prille tiener weinig problemen. Als hij terug-
kijkt, vindt Marc wel dat hij altijd lui is geweest. Vanaf het 
middelbaar interesseerde de school hem maar matig. “Ik 
studeerde eerst Latijn, omdat ik moest van mijn ouders. Al 
snel schakelde ik over naar de moderne richting. Dan vloog 
ik buiten op school omdat ik met drugs bezig was. Daarna 
deed ik talen-wiskunde. Uiteindelijk heb ik mijn ASO in de 
sportwetenschappen afgemaakt en om daarna LO te gaan 
studeren aan de universiteit. Toen dat niet lukte, ging ik 
tandartsassistent studeren. Ik stopte in mijn voorlaatste 
jaar. Dan was ik al zwaar aan het gebruiken”. 

Het TG-programma was heel belangrijk voor Marc. Vroeger 
had hij nooit goesting om dingen te doen. “Ik was iemand 
die vooral profiteerde, er de kantjes van af liep. Door die 
strakke structuur geraakte ik over mijn luiheid, mijn slordig-
heid. Ik heb mezelf beter leren verzorgen, het huis proper 
leren houden. Ik weet niet goed of ik die elementaire zaken 
afgeleerd heb door mijn gebruik. Ik ben alleen gaan wonen 
vanaf mijn 20ste, toen ik al verslaafd was. Nu zit ik hele-
maal anders in mekaar. Ik ruim regelmatig op want ik denk 
snel dat het rommelig ligt”. 

Marc besefte lang niet dat hij zomaar wat aanmodderde. 
“Ik vond uitgaan en drugs gebruiken de max. Alles moest 
daarvoor wijken”. Maar eigenlijk had hij geen doel en geen 
passies. “Ondertussen ben ik tevreden met mijn leven. 
Maar ik blijf wel nog altijd wat op zoek naar mezelf. Alles is 
nog niet zoals ik het wil”. 

Marc woont nu zes maanden in een studio in Gent. Hij is 
gegradueerd (4) en staat helemaal op eigen benen. Ook 
het wekelijkse nazorggesprek in het ambulant centrum is 
gestopt. Zijn werk viel nog moeilijk te combineren met die 
afspraken. 

Naast schrijven is Marc gepassioneerd bezig met board 
games en miniatuurspelen. “Die hobby ontdekte ik tijdens 
mijn TG-programma. Ik ben zelfs actief in zo’n club. Daar 
leerde ik veel nieuwe mensen kennen. Verder ga ik ook 
graag naar de sauna”. 

Marc heeft een vaste vriendin. Hij had al eerder een relatie 
met haar in de periode dat ze samen aan de drugs waren. 
Vandaag is ook zij clean, maar ze volgt nog een residentieel 
programma. “Haar verleden kan helpen. Mensen die niet 
verslaafd geweest zijn, begrijpen niet waar we door moeten 

als we clean willen leven. Soms maakt ze zich wel zorgen. 
Ze weet dat ik af en toe nog goesting heb om te gebruiken… 
Maar we zien ook beiden dat die dope ons labiel maakte, nu 
hebben we geen hysterische ruzies meer”. 

“Voor mij was de stap naar alleen gaan wonen makkelijker 
om te zetten dan de overgang van TG naar het Tussenhuis. 
Ik had in het Tussenhuis al geleerd wat het is om zelfstan-
dig te zijn en om zelf te beslissen wat ik in ’t weekend 
allemaal zou doen. Vandaag zorg ik er bewust voor dat mijn 
vrije tijd goed gevuld is.”.
“Ik heb veel aan de terugvalpreventie die ik kreeg tijdens 
het programma. Zeker nu ik zelf keuzes moet maken. 
Wat ga ik doen, wat ga ik niet doen. Bijvoorbeeld als ik op 
Facebook een vriendschapsverzoek ontvang van iemand 
van vroeger uit het milieu”. Marc koos er bewust voor om 
niet terug naar Antwerpen te verhuizen. Daar zou hij te vaak 
geconfronteerd worden met de wereld die herinnert aan zijn 
gebruik. 

Voor Marc was het goed dat hij de periode in het pro-
gramma geen enkel contact meer had met mensen uit het 
milieu. Nu is hij sterk genoeg om daar mee om te gaan. 
Ver in de toekomst kijken durft hij nog niet. “Ik heb al grote 
stappen gezet de voorbije maanden.”

“Ik heb geluk gehad in mijn keuze van werk. Ook al vond ik 
dat we relatief snel moesten beslissen in die Jobclub. Vooraf 
hadden we in het TG-programma nog niet zo veel rond 
werk stilgestaan. Ik denk dat het goed is dat men daar nu al 
meer tijdens het programma mee bezig zal zijn.”

Mijn boek komt er, en of het zal verkopen of niet, maakt me 
niet uit. Ik heb een goed gevoel bij mijn relatie. We dromen 
samen van kinderen…. Mijn studie afwerken zal ik niet 
doen. Die had ik toen moeten afwerken. Maar ik zie me nog 
wel volwassenenonderwijs volgen, om mijn computervaar-
digheden te verbeteren. Ik vind mijn weg wel”.

(1)  Sociale Werkplaats De Sleutel zet in op een traject naar stabiel werk. 
Hiervoor maakt men gebruik van aanwezige competenties. Op de 
Activerende Werkvloer wordt de focus op werk gelegd. Tijdens de 
jobclubs wordt vanuit een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 
gewerkt richting een concreet jobdoelwit en leert men op een actieve 
manier solliciteren om de uitstroom zo goed mogelijk voor te 
bereiden.

(2)  Via de BPS-test brengen we de valkuilen van de mensen in kaart én 
maken we ze bespreekbaar. 

(3) Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
(4)  Gradueren: het volledige hulpverleningsprogramma is positief 
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Marc: “Ik heb veel aan de terugvalpreventie  
die ik tijdens het programma heb gekregen”
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[Hulpverlening]

Een nieuw behandelprogramma  
voor de therapeutische gemeenschap  
Merelbeke (TGM)
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Sinds dit jaar is TGM een residentieel centrum voor versla-
vingszorg met een behandelaanbod van groepstherapie, 
levensstijltraining en activering naar opleiding en werk. 

In het nieuwe behandelprogramma willen we focussen op 
volgende accenten, helemaal in de eigentijdse geest van de 
herstelgerichte verslavingszorg. 
De residentiële zorg wordt ingekort. Cliënten verblijven min-
der lang in de TG en krijgen meer tijd voor hun re-integratie. 
De eerste maanden wordt hiertoe het therapeutisch aanbod 
versterkt en versoepeld zodat bewoners nagenoeg een 
individueel therapieaanbod volgen in functie van de eigen 
noden. 
We werken mét en ín de realiteit van de cliënt. Meestal 
moeten alle aspecten van het leven weer opgebouwd worden 
(familie, woonst, werk, schuldenplan,..). Dit wacht niet tot 
na het therapeutisch programma, maar is er onderdeel 
van. De bewoners krijgen snel de gelegenheid om, vanuit 
de veilige drugsvrije omgeving van ons centrum, zich in de 
niet-drugvrije buitenwereld te bewegen en zich te engageren; 
gaande van nuchter een winkel binnenstappen, een uitstap 
naar familie, sporten in een nabijgelegen sportclub tot het 
aanvatten van een opleiding. Er wordt sterk geïnvesteerd 
in het ondersteuningsnetwerk rond een cliënt. Zowel naar 
herstel van de band met familie en cleane vrienden, als naar 
het opzetten van noodzakelijke professionele ondersteuning 
na het programma voor sommigen.
Tegelijk met de therapie en het inzicht in de eigen versla-
vingsmechanismen, is de uitbouw van een eigen vervullend 
en actief leven immers de beste preventie voor een terugval 
in verslaving. 

Indicatie 
De behandeling richt zich tot mannen en vrouwen vanaf 
17 jaar, die kampen met een ernstige afhankelijkheid van 
drugs of een combinatie van illegale en legale middelen. De 
verslaving is vaak al meerdere jaren aanwezig en zorgt voor 
problemen op verschillende levensdomeinen (geen vaste 
woonst, geen vast werk, problemen met relaties en kinderen, 
familie, schulden, druggerelateerde criminele feiten, omgaan 
met trauma’s uit het (recente) verleden …).
De cliënt slaagt er niet in om op eigen houtje clean te blijven 
en een stabiel leven uit te bouwen. 

Behandelprogramma
Het programma bestaat uit vier modules: Module 1 en 2 
omvatten een residentiele behandeling in de therapeutische 
gemeenschap. Module 3 en 4 omvatten een semi-residentie-
le en ambulante begeleiding. 

Na een voorbereidende module start (duur: 1 maand), 
maakt de cliënt een keuze om de eigenlijke behandeling aan 
te vatten. 
De residentiële behandelperiode duurt 9 maand, en is opge-
bouwd uit twee modules. 
Tijdens de eerste module (duur: 6 maand) is er een inten-
sief groepsgericht therapeutisch aanbod. De doelstelling 
van deze module is om inzicht te krijgen in de versla-
vingsproblematiek en gerelateerde problemen op andere 
levensdomeinen. 

AANMELDING OF MEER INFO?   

Therapeutische Gemeenschap De Sleutel Merelbeke 

Hundelgemsesteenweg 1, 9820 Merelbeke, 09/253.44.40 

tgm.info@fracarita.org

AANMELDING: 0474/88.63.50
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De cliënt komt terecht in het groepsprogramma. Het samen-
leven in groep biedt een pedagogisch leef- & groeiklimaat 
waarbinnen sociale vaardigheden geoefend worden. Daar-
naast wordt veel nadruk gelegd op levensstijltraining (trainen 
dagritme, evenwicht ontspanning – inspanning, uitvoeren 
basistaken, hygiëne, …). Vanaf het begin van de behandeling 
maken (basis)educatie en competentietraining deel uit van 
de behandeling. Daarnaast is er een uitgebreid therapeu-
tisch aanbod waarbij de cliënt, op basis van een waaier aan 
(psycho)therapeutische methoden, kan doorwerken op het 
verslavingsthema en problemen op andere levensdomeinen. 

De tweede module oriëntering (duur: 3 maand) is gericht op 
keuzes voor de toekomst, hierbij rekening houdend met de 
valkuilen en beperkingen eigen aan het verslavingsprobleem. 

Er wordt een individueel activeringstraject opgestart dat 
leidt tot een vrijetijdsinvulling, opleiding en werk. In het 
kader van de oriëntering onderneemt de cliënt activiteiten 
buiten het domein van de therapeutische gemeenschap (in 
samenwerking met de sociale werkplaats van De Sleutel, 
VDAB, OCMW, volwassenonderwijs,.. ). In het therapie-
luik wordt er maximaal ingezet op hervalpreventietrai-
ning, groepspsychotherapie en bewegingstherapie om de 

beleving en confrontaties in én buiten de therapeutische 
gemeenschap te integreren in het herstelproces. 

Tijdens de derde module start de semi-ambulante begelei-
ding in het tussenhuis (duur: 9 maand). In het tussenhuis 
wordt het zelfstandig wonen met een cleane levensstijl ge-
traind, met een duidelijk toekomstplan voor ogen. De cliënt 
beschikt over een eigen kamer in een woonhuis, gedeeld 
met 6 andere bewoners. De cliënt heeft een dagbesteding 
gedurende 30u van opleiding, stage of vrijwilligerswerk, on-
dersteund door 1 dag groepstherapie (hervalpreventie, zelf-
hulpgroep). In de loop van de 3de module wordt het aandeel 
therapie verminderd en kan de cliënt fulltime een opleiding, 
stage of werk aanvatten. Op het einde van de module wordt 
de cliënt begeleid naar een geschikte huisvesting.

In de vierde module gaat de cliënt alleen wonen. Er is nog 
ambulante opvolging en een beperkt groepsaanbod gedu-
rende een zestal maanden.

• Anamnese 
• Uitleg en wederzijdse kennismaking
• Keuzemoment: verderzetting programma 

• Wie ben ik?  
• Intensief therapeutisch aanbod Basiseducatie 
• Levensstijltraining & sociale VH Competenties   

• Wat kan en wil ik ? 
• Psychotherapie en Hervalpreventie  Activeringstraject naar opleiding en werk (max.19u)
• Verkenning vrije tijd    Assessment in SWP, VDAB, CVO,..

 •  Dagbesteding van 30u (vrijwilligerswerk of opl, werk) + hervalpreventie en groepstherapie
•  Coaching op vlak van evenwicht in uitbouw clean leven op alle levensgebieden 
 
 

•  Coaching op vlak van uitbouw/bestendiging clean leven: 3 zelfhulpgroepen/maand 
•  Ambulante begeleiding waar nodig (DCG, CAW, Psychiater, CKG, RTH, … ) of externe zelfhulpgroepen

START 
1 mnd

M1 
TG: 6 mnd

M2 
TG: 3 mnd

M3 
TH: 9 mnd

M4 Amb 
6 mnd

START

INZICHT IN PATHOLOGIE/PROBLEMATIEK

ORIËNTERING

TUSSENHUIS

ALLEEN WONEN

Meer achtergrondinfo in de bijdrage “Herstel van 

verslaving: van de Therapeutische Gemeenschap naar 

de realiteit van de maatschappij”.
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[Wetenschappelijk onderzoek]

Hoe kan een verblijf in een therapeutische gemeen-
schap (TG) voor een positieve verandering zorgen bij 
mensen die lijden aan de gevolgen van een drugsver-
slaving of een persoonlijkheidsproblematiek? Vanuit 
die vraag onderzocht Virginie Debaere in haar doc-
toraat “Beyond the ‘black box’ of the Therapeutic 
Community: a qualitative psychoanalytic study” de 
werking van TG’s. De resultaten werpen een nieuw 
licht op het TG-programma. Een gesprek met onder-
zoekster Virginie Debaere.

Virginie Debaere: “Een collega van mij was beginnen wer-
ken in een therapeutische gemeenschap (TG). Zij was heel 
enthousiast over dat groepsbehandelingsmodel. Ik pro-
beerde dat te begrijpen, maar het lukte niet. In 2008 kreeg 
ik de kans om te werken aan de Universiteit Gent, binnen 
de Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie. Ik 
mocht een doctoraat schrijven, maar was nog op zoek naar 
een onderwerp. De werking van een TG bleef door mijn 
hoofd spoken. Ik had ook al een dag kunnen meedraaien in 
een TG en raakte nog meer gefascineerd. Vanuit mijn psy-
choanalytische achtergrond wilde ik begrijpen en uitleggen 
wat daar gebeurde.”

Krachtig behandelingsmodel
“Een TG leek mij een heel sterk behandelingsmodel in de 
praktijk, maar in de literatuur vond ik amper iets terug dat 
voldoende verklaarde waarom en hoe een TG werkzaam is, 
waarom en hoe mensen kunnen veranderen doorheen hun 
traject in een TG. Voor mij werd het een uitdaging om over 
de TG-praktijk te beginnen denken vanuit concepten uit de 
psychoanalytische theorie. Mijn onderzoeksvraag was heel 
open. Hoe en waarom werkt een TG? Waarom en hoe ver-
anderen mensen die dat programma volgen?”

“Ik heb dan vier onderzoeken gedaan rond de werking en 
over het proces. Voor de eerste studie ben ik drie weken, 
24/24u 7/7, gaan meeleven in Trempoline, een TG voor 
mensen met een drugverslaving. Die manier van onder-
zoek heet participerende observatie. Deze unieke manier 
om het reilen en zeilen in een TG zelf te ervaren was cru-
ciaal om de kern van de zaak te beginnen begrijpen. In 
een tweede studie wilde ik het veranderingsproces meer 
in detail onder de loep nemen. Daarvoor ben ik naar de 
TG van De Sleutel getrokken. Ik heb daar alle bewoners, 
gestart in een bepaald kalenderjaar, gevolgd doorheen hun 
traject. Het derde en vierde deel van mijn onderzoek wa-
ren twee gelijkaardige studies. Ik deed focusgroepen met 

ex-bewoners die hun programma succesvol hadden beëin-
digd. Hiervoor heb ik zowel ex-bewoners van TG Trempo-
line als ex-bewoners van TG De Evenaar geïnterviewd. De 
Evenaar is een TG voor mensen met ernstige psychische 
problemen, maar zonder verslavingsproblematiek.”

TG-wet
“Op het moment dat de ontwende-verslaafde personen in 
een TG toekomen, zijn ze emotioneel en psychisch ‘ver-
doofd’. Ze zijn vervreemd van hun eigen leven, emoties en 
van anderen. In mijn onderzoek heb ik dat ‘onthechting van 
de Ander’ genoemd. Deze verslaafde personen komen in een 
omgeving terecht waar als het ware twee krachten aanwezig 
zijn. Enerzijds de dragende, liefdevolle kracht, maar ander-
zijds is een TG tegelijkertijd een frustrerende, uitdagende 
omgeving. In de drugsvrije TG moet je de hele dag werken, 
er zijn strikte regels en verwachtingen. De manier van sa-
menleven wordt georganiseerd via een waarden- en normen-
systeem, wat ik de ‘TG-wet’ heb genoemd. Bijvoorbeeld: de 
bewoners worden geacht respect te hebben voor elkaar en te 
participeren aan alle activiteiten van het dagelijkse leven. 

Door de vele verwachtingen krijgen de bewoners het 
moeilijk. Hun vroegere manier om daarmee om te gaan 
was drugs gebruiken. Maar in een TG kan dat natuurlijk 
niet meer. Ik heb dit beschreven als het emotionele leven 
dat weer ‘wakker’ wordt. Bewoners leren er om hun gevoe-
lens van pijn, verdriet, frustratie te verwoorden. Tegelijker-
tijd krijgen ze plezier in relaties met anderen, ze beginnen 
zich te hechten, er ontstaan nieuwe vriendschappen. Tij-
dens dit proces komen persoonlijke moeilijkheden en trau-
ma’s naar boven. Die kunnen dan verwerkt worden. Dat is 
een belangrijk punt in de werking van TG’s: de bewoners 
worden niet naar een ideaal gemodelleerd, maar iedere 
bewoner botst uiteindelijk op de eigen moeilijkheden waar-
rond dan kan gewerkt worden. Door dit intense samenle-
ven en -werken wordt het mogelijk voor TG-bewoners om 
uit de verslavingscyclus te stappen en de verantwoordelijk-
heid voor hun eigen leven (terug) in handen te nemen.”

Een Ander leven
“In de TG die zich richt tot mensen met psychische proble-
men kan je een aantal gelijkaardige stappen onderschei-
den. De ex-bewoners vertelden dat ze in een omgeving 
terechtkwamen die zowel dragend als frustrerend was. Ze 
voelden zich ook uitgedaagd. Bijvoorbeeld: je kan geen 
hele dag in je bed blijven liggen als je het moeilijk hebt. 
Iedereen verwacht dat je deelneemt aan de groepsactivitei-
ten. In een tweede fase beginnen ze zich thuis te voelen, 
ze horen ergens bij. Sommigen hebben dat gevoel voor de 
eerste keer in hun leven. Hun zogenaamde persoonlijk-

“Een goede therapeutische gemeenschap 
kan levens ingrijpend veranderen”
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heidsproblematiek toont zich in relatie tot de medebewo-
ners en uit zich in de moeilijke verhoudingen tot anderen. 
Evenwel, in een TG wordt op dergelijk probleemgedrag 
anders gereageerd door medebewoners en stafleden dan 
in het dagelijkse leven. Daarin schuilt een therapeutische 
kracht. Het wordt duidelijk dat de diepgewortelde mentale 
en interpersoonlijke moeilijkheden gegroeid zijn als een 
verdediging tegen moeilijke levensomstandigheden. In de 
krachtige context van een TG kan dat verwerkt worden.”

“De laatste stap heb ik genoemd: Ik leef een Ander leven. 
Bij mensen die een ingrijpende verandering hebben onder-
gaan, vond ik het interessant vast te stellen wat er nieuw is 
ontstaan. Uit de getuigenissen kan ik drie belangrijke uit-
komsten destilleren. Ten eerste hebben ze meer veerkracht. 
Ze kunnen nu beter omgaan met alledaagse problemen, 
waar ze vroeger meteen van de kaart waren als er iets ge-
beurde. Een tweede punt is de sociale interactie: nieuwe 
vriendschappen en relaties. Vroeger voelden velen zich 
geïsoleerd van de buitenwereld. Ten derde hebben ze het 
gevoel (terug) de touwtjes in handen te hebben. Ze kunnen 
zelf (weer) richting geven aan hun leven.”

Besparingen?
“Tegenwoordig wordt er meer en meer gestreefd naar kort-
durende behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg. 
Dat heeft uiteraard zijn voordelen. Maar ook langdurige en 
intensieve behandelingsmodellen, zoals een TG-program-
ma, blijven belangrijk. De mogelijkheid krijgen om in een 
veilige, kleinschalige groepscontext het eigen disfunctione-
ren onder ogen te komen en te beginnen experimenteren 
met iets anders is bijzonder waardevol. En dat kost tijd. 
Het zou zonde zijn mochten TG-programma’s, omwille van 
besparingen, onder druk komen te staan. Ik heb alvast in 
mijn doctoraat aangetoond wat er in het beste geval moge-
lijk is. Bijvoorbeeld: mensen die 5, 10, zelfs 20 jaar verslaafd 
waren, en die na een TG-traject van 1 à 2 jaren een drugsvrij 
en tevreden leven leiden. Dit is een moeilijke opdracht, voor 
de TG-bewoners, maar ook voor de TG-medewerkers. Het 
is niet altijd evident voor hen. Goed opgeleide medewerkers 
zijn belangrijk omdat anders het gevaar dreigt dat je niet 
meer weet wat je aan het doen bent. Want verslaafde perso-
nen die in zo een omgeving komen, kunnen erg afhankelijk 
worden van bepaalde invloeden. Dat kan misbruikt worden.“

Lees het integrale verhaal van  
Patsy op www.desleutel.be

Virginie Debaere werkt als psychoanalytisch psychotherapeut 
bij het CGGZ Waas & Dender en is ook freelance werkzaam 
voor het Centre for Quality Improvement van het Royal 
College of Psychiatrists in Londen.

Verslaving als  
‘symptoom’
Verslaving wordt zowel binnen de psycho-

analyse als binnen een TG begrepen als een 

‘symptoom’. Als iets symptomatisch voor 

ruimere problemen. Een ander raakvlak tussen 

de psychoanalyse en de TG heeft te maken met 

ethiek. In beide visies is de persoon verant-

woordelijk voor wat hij of zij doet of zegt. Een 

volgend raakpunt is dat de TG-aanpak een 

identiteitsverandering beoogt. Mensen die 

lijden aan een verslavingsproblematiek moeten 

eerst fysiek ontwend zijn voor ze in een TG 

toekomen. Dit illustreert dat het middelenge-

bruik op zich niet de kern van de zaak is en dat 

er in de TG met de persoon gewerkt wordt. In 

een geslaagd veranderingsproces vindt een 

‘identiteitsverandering’ plaats waardoor de 

noodzaak om te gebruiken naar de achtergrond 

verdwijnt. 



[Preventie]

TOPspel: een effectieve interventie  
gericht op gedragsmanagement

10

TOPspel (De Sleutel, Leflot, & Colpin, 2013) is een klassi-
kaal preventieprogramma dat tot doel heeft het beginnend 
grensoverschrijdend gedrag van kinderen terug te dringen 
en sociale vaardigheden te bevorderen. Op termijn, beoogt 
TOPspel ernstige gedragsproblemen, zoals delinquentie 
en druggebruik te voorkomen. 
Hierin spelen leerkracht en leerlingen een centrale rol. De 
leerkracht leert gedragsmanagement skills, gebaseerd op 
gedragstherapeutische principes binnen een eenvoudig 
spelkader toepassen. Meer specifiek, verduidelijkt hij posi-
tieve gedragsregels en beloont hij gewenst gedrag systema-
tisch. De aandacht komt daardoor te liggen op het gewens-
te gedrag i.p.v. het grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast 
moeten leerlingen samenwerken tijdens TOPspel, waardoor 
positieve interacties tussen leerlingen worden gefaciliteerd. 
Deze positieve interacties beschermen kinderen tegen de 
ontwikkeling van grensoverschrijdend gedrag. 

Onderzoek
Tijdens het schooljaar 2014-2015 organiseerde Thomas 
More i.s.m. KU Leuven een onderzoek naar de effecten van 
TOPspel in 10 Vlaamse scholen. Vijf hiervan implemen-
teerden TOPspel, de vijf anderen fungeerden als contro-
lescholen. In het totaal namen 106 leerkrachten en 1639 
leerlingen van het eerste t/m het zesde leerjaar deel aan 
het onderzoek. Gegevens werden verzameld in de TOPspel 
en controlescholen vóór het invoeren van TOPspel (sep-
tember), tijdens het schooljaar (februari) en op het einde 
van het schooljaar (juni), nadat TOPspel gedurende een 
volledige schooljaar in de TOPspel scholen gespeeld was 
(Figuur 1). 

De resultaten 
Na slechts één TOPspeljaar vonden de onderzoekers reeds 
een positief effect van TOPspel op leerkrachten en leer-
lingen. Meer concreet werd een invloed vastgesteld op de 

managementskills van de leerkrachten, de relaties tussen 
de leerlingen onderling en enkele pestindicatoren.
In vergelijking met leerkrachten in de controlescholen, rap-
porteerden leerkrachten die gedurende het jaar TOPspel 
gespeeld hadden dat ze beter konden overbrengen welk 
gedrag gewenst was in de klas, dat ze effectiever konden 
omgaan met storend gedrag en dat ze over betere routines 
beschikten om de klas efficiënt te laten functioneren (zie 
Figuur 2). Hun leerlingen gaven ook aan dat het in de klas 
rustiger en ordelijker verliep en dat de leerkracht de klas 
vlugger tot rust kon brengen, waardoor de leerlingen zelf 
beter konden opletten. 

Op leerlingen werd het meest meetbare effect gevonden 
op zij die bij aanvang van het onderzoek agressie gebruik-
ten of hun gedrag niet konden controleren. De onderzoe-
kers stelden vast dat deze leerlingen door TOPspel betere 
relaties met leeftijdsgenoten opbouwden en dus meer  
aansluiting vonden bij de groep. De leerlingen zelf gaven 
aan het gevoel te hebben dat ze door meer klasgenoten 
aardig werden gevonden, dat ze zich beter voelden in de 
groep en dat ze liever samenwerkten met de anderen  
(zie Figuur 3). De leerkrachten rapporteren dat deze  
leerlingen meer prosociaal gedrag vertoonden zoals  
 empathie, samenwerken, lief en vriendelijk zijn voor 
anderen.

 

Eind sept.

Schooljaar 2014-2015

Begin juni

Eind TOPspelStart TOPspel

Gegevens 
verzamelen 

Begin feb.

Gegevens 
verzamelen 

Gegevens 
verzamelen 

Figuur 1. Onderzoeksopzet naar het eenjarig effect van TOPspel

Controle leerkrachten 

sept. juni
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TOPspel leerkrachten

Figuur	  2.	  Effect	  van	  TOPspel	  op	  gedragsmanagement	   skills	  van	  
de	  leerkracht	  na	  1	  interventiejaar

Figuur 1. Onderzoeksopzet naar het eenjarig effect van TOPspel.

Figuur 2. Effect van TOPspel op gedragsmanagement skills  

van de leerkracht na 1 interventiejaar.
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Tot slot had TOPspel ook een impact op enkele pestindi-
catoren. Ook hier was de vooruitgang het best meetbaar 
bij leerlingen die bij aanvang tot de risicogroep behoorden 
en bij jongens. Zij gaven aan minder slachtoffer te zijn van 
zowel fysiek pesten (slaan, schoppen,…) als van relationeel 
pesten (uitsluiten, roddels,…) (zie Figuur 4). Klasgenoten 
meldden dat deze leerlingen ook minder meededen aan 
het pesten.

 Conclusies 
Hoewel het effect van TOPspel op het grensoverschrijdend 
gedrag nog enkel meetbaar was bij jongens en leerlingen 
die tot de risicogroep behoorden, is het veelbelovend dat 
TOPspel na slechts 1 jaar het gedragsmanagement van de 
leerkracht en de relaties tussen de leerlingen verbetert. Net 
deze verbeteringen zijn belangrijk voor de ontwikkeling 
van sociale vaardigheden in het algemeen en het gedrag 
van de kinderen in het bijzonder. Wanneer de leerkrachten 
doeltreffender omgaan met het gedrag van de leerlingen 
in de klas en alle leerlingen positief met elkaar omgaan, 
wordt de ideale situatie gecreëerd om gewenst gedrag aan 
te leren. We verwachten dan ook dat de effecten op het 
gedrag van alle kinderen niet zullen uitblijven. 

 

Het onderzoek biedt evidentie voor de effectiviteit van 
TOPspel als een programma dat niet alleen tegemoet aan 
de vraag van de leerkrachten naar ondersteuning, maar 
ook aan de noodzaak om kinderen van kleins af aan  
sociale vaardigheden aan te leren die hen beschermen 
tegen allerlei problemen, gaande van depressie tot  
drugsmisbruik. D
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TOPspel

Gedragsmanagement skills	  

Positieve relaties leerlingen	  

Gewenst
gedrag

Na	  1	  jaar TOPspel Na	  >1	  jaar TOPspel

Figuur	  5.	  Effect	  van	  TOPspel	  na	  1	  interventiejaar	  en	  verwachte	  effect	  op	  langere	  termijn
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Figuur 3. Effect van TOPspel op de kwaliteit van de relaties met leeftijdsgenoten 
bij kinderen een hoog aanvangsniveau van agressie 
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Figuur	  4.	  Effect	  van	  TOPspel	  op	  het	  slachtoffer	  zijn	  van	  relationeel	  pesten	  bij	  jongens.	  

TOPspel jongens 

Controle jongens

Figuur 5. Effect van TOPspel na 1interventiejaar en  

verwachte effect op langere termijn.

Figuur 3. Effect van TOPspel op de kwaliteit van de relaties met 

leeftijdsgenoten bij kinderen met een hoog aanvangsniveau van 

agressie.

Figuur 4. Effect van TOPspel op het slachtoffer zijn van  

relationeel pesten bij jongens.

Dr. Geertje Leflot, lector en onderzoeksleider expertisecel 
Opvoeding en Onderwijs, Thomas More.



[Hulpvereniging]
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“In de aarde wroeten is ook  
een vorm van therapie”

Didier en Filip zijn groepswerkers in het Crisisinterventie- 
centrum (CIC) in Wondelgem. Allebei hebben ze een 
passie voor tuinieren en dat willen ze graag delen met 
de cliënten. “We hadden het idee om iets te doen in de 
prachtige tuin van het CIC,” vertelt Didier. “Bovendien 
wilden we onze cliënten een bijkomende zinvolle vrije-
tijdsbesteding aanbieden. Twee jaar geleden besloten we 
een kleine moestuin aan te leggen.”

Didier: “Filip en ik wilden onze cliënten iets extra’s aanbie-
den, naast het bestaande scala van vrijetijdsactiviteiten. 
Voor de meeste bewoners is tuinieren een ver-van-mijn-
bedshow. Ze komen naar het CIC om geholpen te worden, 
niet om in de tuin te werken.”

Filip: “We hadden van in het begin heel realistische ver-
wachtingen. Iedere persoon die we kunnen warm maken 
voor dit project, is voor ons een extra motivatie om verder 
te doen. Soms is tuinieren een activiteit binnen het pro-
gramma. Niet iedereen vindt dat leuk, maar ze gaan wel 
aan de slag. We zijn ervan overtuigd dat in de buitenlucht 
werken goed is voor onze cliënten.”

Plantjes verzorgen
Didier: “Voor sommige bewoners is in de aarde wroeten 
een vorm van therapie. We merken dat het mensen tot rust 
brengt. Vaak vinden ze het leuker dan ze zelf dachten. En 
ondertussen leren ze ook zorg dragen voor iets. Dat lijkt 
vanzelfsprekend, maar de voor de meeste cliënten is dat 
niet zo.”

Filip: “Vorige zomer hadden we twee bewoners die iedere 
ochtend de plantjes water gingen geven. Achteraf vertelden 
ze dat tuinieren een motivatie was om verder te gaan in het 
programma. Als zo’n aanbod helpt om het programma af 
te ronden, dan heeft het zijn meerwaarde bewezen.” 

Pompoenfrietjes
Didier: “Tijdens de vrije tijd proberen we vooral leuke 
activiteiten aan te bieden. Naast tuinieren kunnen ze hier 
ook sporten of lessen fotografie volgen. Onlangs heb ik 
nog een les natuurbeleving gegeven. Eerst gaf ik een beetje 
uitleg over de natuur, daarna volgde een kleine quiz. We 
gingen naar buiten om te kijken welke dieren in de tuin 
leven. Hopelijk leren de bewoners plezier hebben in kleine 
dingen van het leven.”

Filip: “Inderdaad. In de moestuin kiezen we bewust voor 
groenten die je bijna dagelijks ziet groeien zoals aardap-
pelen en pompoen. Dat is leuk voor de cliënten want ze 
merken dat hun werk snel en zichtbaar resultaat heeft 
opgebracht. Voor hen kan het niet snel genoeg gaan. De 
meeste groenten worden gebruikt om soep te maken, maar 
soms doen we iets speciaals. Vorig jaar hebben ze rode 
bieten-chips en pompoenfrietjes gemaakt. Ze vonden het 
fantastisch om zelfgekweekte groenten te verwerken tot 
iets lekkers.”

Didier: “Momenteel is er in de groep opnieuw iemand die 
de microbe te pakken heeft. Hij kent eigenlijk niets van 
tuinieren, maar vindt het wel leuk. Het brengt hem tot rust. 

“We willen aan de cliënten tonen dat tuinieren leuk  
en rustgevend kan zijn”

“Als onze moestuin mensen helpt om het programma af  
te ronden, dan heeft het zijn meerwaarde bewezen”
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Ik laat hem vooral beginnerstaken, 
zoals onkruid wieden, uitvoeren. En 
dat is goed voor hem, zo krijgt hij 
meer zelfvertrouwen.”

Filip: “Een maand geleden stopte 
hij ook de zaadjes in potjes. Dan 
heeft hij daar een aantal weken voor 
gezorgd en dat deed hem wel iets. Nu 
de zaadjes uitkomen, wordt hij heel 
enthousiast. Daarnaast hebben we 
een aantal bewoners die het project 
opvolgen. Ze helpen soms mee of 
verwittigen ons als er plantjes uit de 
grond komen.”

Grote vogels
Didier: “Onze moestuin trekt ook 
dieren aan, vooral vogels die op de 
houten omheining gaan zitten. De cli-
enten raken daardoor geprikkeld want 
ze kijken met open mond naar die 
grote vogels. Daarna gaan ze op een 
poster met de meest voorkomende 
vogels die hier in huis ophangt, op-
zoeken welke het was. Zoals je merkt, 
is het meer dan alleen groenten kwe-
ken. Het is een totaalplaatje dat deel 
uitmaakt het programma.”

Filip: “De komende weken gaan we 
de moestuin nog aantrekkelijker ma-
ken door bloembakken te plaatsen. 
Voor de cliënten moet het visueel 
mooi ogen. Op die manier worden 
ze als het ware zelf naar de tuin toe 
getrokken. Het werk is echter nooit 
af. Soms vragen we 10 keer per week 
of er iemand wil helpen. Meestal blijft 
het stil. Als je geluk hebt, kan je toch 
één iemand warm maken. Daarvoor 
blijven wij het doen.”

“In de buitenlucht 
werken doet mij 
goed. Ik ben er 
rustiger door ge-
worden”

“Tijdens mijn verblijf in de Ther-
apeutische Gemeenschap in 
Merelbeke heb ik veel geleerd. 
Het is dankzij het programma 
dat ik mijn leven terug op de rails 
heb gekregen”, vertelt Danny (1). 
Ondertussen werkt hij bijna twee 
jaar bij Sociale Werkplaats De 
Sleutel. Naast dat werk, helpt hij 
mee bij GROENnTEN uit GENT, 
het stadslandbouwproject van De 
Sleutel. Er is natuurlijk ook nog tijd 
voor ontspanning. Elke dinsdag gaat 
hij volleyballen.

Danny (33) volgde 21 maanden 
het programma in de Therapeu-
tische Gemeenschap (TG). Een 
onderdeel binnen het programma 
is de zoektocht naar een job. Via 
het GTB-traject (2) van de VDAB kon 
Danny aan de slag bij Sociale Werk-
plaats De Sleutel. “In het begin was 
het een beetje zoeken en aanpassen 
voor mij. Het was dan ook al meer 
dan vijf jaar geleden dat ik nog 
had gewerkt. Het waren vooral de 
collega’s die mij hebben geholpen. 
Sommige kende ik al van in de TG 
en dat gaf mij de goesting om elke 
dag naar het werk te komen.” Danny 
werkte eerst als vrijwilliger, nu staat 
hij ingeschreven als artikel 60 (3). 
Onlangs werd hij gepromoveerd 
tot meestergast. Hierdoor krijgt hij 
meer verantwoordelijkheden.

Vorig jaar werd het takenpakket 
van Danny uitgebreid. Hij mocht 
meehelpen aan het GROEnTEN 
uit GENT-project. “Eind februari 
hebben we alles al klaar gezet zodat 
de vrijwilligers kunnen zaaien en 
planten.” Omdat de grond aan 

(1)  om redenen van privacy gebruiken we 
een fictieve naam

(2)  GTB - Gespecialiseerde TrajectBege-
leiding

(3)  Artikel 60 is een vorm van maatschap-
pelijke dienstverlening waarbij het 
OCMW een baan bezorgt aan iemand 
die uit de arbeidsmarkt is gestapt of 
gevallen, met als doel deze terug in te 
schakelen in het stelsel van de sociale 
zekerheid en in het arbeidsproces

Dok Noord vervuild is, worden 
de groenten en kruiden geplant 
in gerecupereerd materiaal, van 
badkuipen tot zelfgemaakte bloem-
bakken. “Wij zorgen ervoor dat er 
voldoende aarde is in de bakken. 
Als iets stuk is, dan herstellen wij 
dat. In de buitenlucht werken doet 
mij goed. Ik ben er ook veel rustiger 
door geworden. Vroeger was ik een 
opvliegend type, maar dat is veel 
verbeterd. Verder krijg ik steeds 
meer verantwoordelijkheid. Ik mag 
altijd suggesties geven als er iets 
beter kan. Dat geeft mij veel zelfver-
trouwen omdat er naar mij wordt 
geluisterd.”

“In mijn vrije tijd speel ik graag 
volleybal”, vertelt Danny.” Toen ik 
nog in de TG zat, ben ik in contact 
gekomen met een recreatieve vol-
leybalclub uit de buurt. We spelen 
enkel voor het plezier en niet in 
competitie. Na de eerste training 
had ik meteen een goed gevoel. Ik 
ben heel open geweest over mijn 
verleden en kreeg geen enkele 
negatieve reactie. Iedereen heeft mij 
direct aanvaard binnen de groep. 
Sport is een manier om mezelf te 
ontladen. Niets is leuker dan na 
een zware werkdag te gaan sporten 
en daarna moe, maar voldaan naar 
huis te keren.”
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[Project in de kijker]

Werkplaats zet in op competentie- 
ontwikkeling via sport en bewegen

De sociale werkplaats van De Sleutel kan anderhalf jaar 
extra inzetten op het versterken van competenties via sport 
en bewegen met het oog op een succesvolle re-integratie 
van kansengroepen. Eerder liep er reeds een sportproject 
in de diverse afdelingen binnen onze drughulpverlening. 
Sport is binnen onze hulpverlening intussen een vast 
onderdeel geworden van de therapie. Met het nieuwe 
ESF-project (1) willen we dit voorbeeld vertalen naar de 
activerende werkvloer van de sociale werkplaats. Dankzij 
sport vinden we nieuwe toegangspoorten om interesses en 
talenten aan te wakkeren.

Situering
Dankzij een eerder sportproject hebben de verschillende 
behandelsettings van De Sleutel de voorbije 2 jaar kunnen 
inzetten op sport als middel tot succesvolle re-integratie 
van (ex-)drugverslaafden. De sportstructuur werd geop-
timaliseerd en professioneler aangepakt. Sport is nu een 
vast onderdeel binnen de programma’s waardoor men-
sen in behandeling op een doordachte manier in contact 
komen met sport en bewegen, steeds met het oog op een 
mogelijke re-integratie in de maatschappij.

Deze goede praktijk willen we vertalen naar een nieuwe 
context, namelijk de activerende werkvloer van de sociale 
werkplaats. Vanuit de activerende werkvloer is er vraag naar 
integratie van sportactiviteiten om tegemoet te komen aan 
een zinvolle vrijetijdsbesteding en een gezonde levensstijl. 
Daarnaast zien we ook mogelijkheden om het bestaande 

aanbod (leren werken via methodiek rond competentie-
ontwikkeling, zie verder) uit te breiden en (voor bepaalde 
personen) aantrekkelijker te maken via sport. We willen 
sportsituaties aanbieden om competenties te ontwikkelen 
in een traject naar arbeid.

Achtergrond
De sociale werkplaatsen van De Sleutel hanteren een 
methodiek gebaseerd op een visie van veranderingsgericht 
werken. Competentieverwerving speelt hierin een belang-
rijke rol en is cruciaal voor de re-integratie van kansengroe-
pen. We richten ons naar mensen met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld: personen met een 
verslavingsproblematiek, laaggeschoolden, economische 
inactieven. Ook mensen die een leefloon of invaliditeitsuit-
kering krijgen en kampen met een verslaving aan illegale 
middelen kunnen terecht op de activerende werkvloer. Voor 
die groepen is het moeilijk om werk te vinden binnen het 
reguliere of beschermde circuit. We hebben te maken met 
een doelpubliek dat, meestal wegens gebruik, lang inactief 
geweest is. Om te werken is er een minimale vorm van 
conditie nodig. Dit is belangrijk om voldoende energie  
te hebben om naar het werk te komen, het werk uit te voe-
ren, het werk op een kwalitatieve manier vol te houden.  
Arbeidsdeelname wordt echter binnen een redelijke  
periode wel als haalbaar ingeschat (mits de nodige onder-
steuning). De toeleiding gebeurt vooral vanuit het OCMW, 
maar ook vanuit VDAB, GTB, de gevangenis, justitie in de 
ruime zin, psychiatrische centra en de drughulpverlening.
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Sport als middel voor competentieontwikkeling
Dankzij het afgelopen sportproject ondervonden we de 
noodzaak om sport te implementeren op de activerende 
werkvloer. Er is vraag naar gestructureerde sportwerking 
om o.a. een gevarieerd aanbod aan te bieden om compe-
tenties te trainen. Bovendien hebben we op de activerende 
werkvloer te maken met een publiek dat de vrije tijd niet 
zinvol invult. Sport kan hiervoor een dankbaar alternatief 
zijn. Vandaag is er al een sterke methodiek aanwezig op 
de activerende werkvloer voor de ontwikkeling van com-
petenties. Via het aanbieden van standaard werksituaties 
kunnen competenties geobserveerd, gescoord en bespro-
ken worden. Aanvullend op deze methodiek kan sport 
een meerwaarde hebben. We willen de methodiek uit het 
sportproject toepassen op die van de competentieontwik-
keling. Uiteindelijk willen we de nieuwe tools integreren op 
de activerende werkvloer. Dankzij deze tools beogen we een 
beter resultaat inzake doorstroom naar tewerkstelling en/
of zinvolle vrijetijdsbesteding. Bovendien zullen we nieuwe 
doelgroepen meer aanspreken. Groepen die we tot op he-
den nog onvoldoende konden motiveren met de standaard 
werksituaties. De waarde van sport binnen tewerkstellings-
trajecten is ook wetenschappelijk onderbouwd.

Om competenties te trainen moeten er situaties gecreëerd 
worden waarin de aanwezigheid van deze competenties 
zichtbaar wordt. Alhoewel deze competenties vrij algemeen 
zijn, worden ze meer of minder zichtbaar naargelang de 
omgeving ze toelaat om zich te stellen. Dan kan je pas 
overgaan tot observeren. Op de activerende werkvloer gaan 
we daarom een aantal situaties – simulaties van verschil-
lende soorten werkvloeren – creëren zodat de aanwezigheid 
van een bepaalde attitude of competentie kan geobserveerd 
worden. Dat mag natuurlijk niet eenmalig gebeuren. Er 
moeten verschillende simulaties worden georganiseerd. 
Een factor die van belang is: laat de aangeboden simulatie 
toe dat de persoon verleid wordt om zich te tonen, zich te 
smijten? Mensen verschillen op gebied van situaties, om-
gevingen die hen uitdagen, die voor hen aantrekkelijk zijn. 
Het aantal aangeboden situaties is voorlopig te beperkt. 
Het aanbod spreekt niet iedereen aan. Deze aanvraag past 
dan ook in onze zoektocht om tot meer variatie te komen in 
de situaties waarin we competenties kunnen observeren en 
trainen. Sport biedt dankbare situaties om rond competen-
ties te werken én het opnieuw bespreekbaar te maken. Via 
sport kunnen activiteiten aangeboden worden waarmee 
verschillende competenties te evalueren zijn.

Het effect van dit project op de reguliere werking van de ac-
tiverende werkvloer, is dat de implementatie van sportpar-

ticipatie bijdraagt tot competentieontwikkeling van mensen 
uit kansengroepen. Het is belangrijk dat competenties 
observeerbaar getraind kunnen worden. Zoals hierboven 
reeds beschreven, gebeurt dat op dit moment aan de hand 
van enkele standaard werksituaties die niet altijd intrinsiek 
motiverend zijn. Sport sluit beter aan bij de interesses van 
een deel van de doelgroep. Dankzij sport kunnen meer en 
aantrekkelijkere situaties aangeboden worden om compe-
tenties te observeren en te bespreken. In de sociale werk-
plaatsen van Gent en Antwerpen zal sport als methodiek 
een vast onderdeel worden van de organisatie.

Sport niet enkel als middel, maar ook als doel?
Bijkomend willen we sport als doel hanteren. We werken met 
mensen die hun vrije tijd niet zinvol ingevuld krijgen. Zij wil-
len wel, maar hebben ondersteuning nodig om de drempels 
te overwinnen om de effectieve stap te zetten. We moeten 
streven naar het effect dat sport in een nieuwe levensstijl ver-
ankerd zit. Zo kan de vrije tijd zinvol ingevuld worden met als 
doel een duurzame sportparticipatie. Om dit te handhaven 
willen we een sportclub oprichten die zich specifiek richt naar 
de doelgroep. Dat kan als tussenstap worden gezien naar het 
reguliere sportcircuit, maar kan ook een duurzame integratie 
betekenen. Op termijn zou de werking van deze club voor het 
grootste deel kunnen overgenomen worden door (ex-)cliën-
ten. Binnen deze sportclub zouden competenties eventueel 
blijvend getraind kunnen worden. Sportbeoefening blijft op 
die manier een doel op zich. We maken de verbinding met 
plaatsen waar onze doelgroep kan leren en participeren aan 
het gemeenschapsleven (in dit geval de sportclub).

Via het aanbod van sport op de activerende werkvloer en 
tijdens de vrije tijd maken we de link tussen sport en werk. 
Zo mikken we o.a. op de uitbouw van een gezonde en stabiele 
levensstijl. Het hebben van werk is cruciaal om een nieuwe  
levensstijl vol te houden. Mensen die een verslavingspro-
bleem hebben overwonnen, moeten zinvolle activiteiten 
vinden, een nieuwe passie ontdekken. Alleen zo kunnen ze op-
nieuw richting geven aan hun leven. Een vaste tijdsbesteding 
en een goede structuur helpt bij het voorkomen van herval.

Sport is een extra toegangspoort waarmee we aan de slag 
willen gaan. Het uiteindelijke doel is werk. Werken is voor 
mensen uit kansengroepen immers een manier om zich 
een plaats te verwerven binnen de samenleving. Werk heb-
ben sterkt het zelfbeeld en het vormt mee de identiteit die 
iemand uitmaakt.

(1)  Project mogelijk in het kader van de oproep “innovatie door adapta-
tie” via het Europees Sociaal fonds (ESF).
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Op vrijdag 29 april vernamen we het bijzonder droevige nieuws van het 
overlijden van dr. Geert Goossens. Hoe onwezenlijk kan het leven zijn! Een 
collega met wie we jarenlang nauw samengewerkt hebben zullen we voort-
aan niet meer zien, plotsklaps en zonder dat we afscheid konden nemen. 

Dr. Geert was sinds september 1999 actief in het Residentieel Kortdurend 
Jongerenprogamma te Eeklo. Hij heeft vele jaren het beste van zichzelf ge-
geven, met grote gedrevenheid en visie op het werken met jongeren. Hij was 
zeer loyaal, nauw betrokken op het wel en wee van de werking en ging voluit 
voor zijn engagement. Hij droeg de jongeren een warm hart toe. De laatste 
tijd had hij het voorwaar niet makkelijk, maar niemand kon vermoeden dat 
het leven voor hem zo zwaar was geworden. 

Zijn plotse vertrek laat ons achter met veel vraagtekens maar nodigt ons 
uit om stil te staan bij het leven en bij onze betrokkenheid en vriendschap 
voor mekaar. 

Laat ons de goede herinneringen aan dr. Geert koesteren samen met een 
oprecht woord van dank voor de vele grote en kleine dingen die hij gereali-
seerd heeft in het contact met de minderjarigen over wie wij de hoede  
hebben. 

Damien Versele
algemeen directeur

In memoriam

De Sleutel wil u met dit magazine informeren over ons netwerk. We willen u kennis laten maken 
met de verschillende afdelingen en projecten binnen de organisatie. We laten ook geregeld 
medewerkers aan het woord. Hun dageljikse praktijk verheldert de werkwijze binnen De Sleutel. 
Daarnaast geven we een stand van zaken van onze vernieuwende projecten, deels gefinancierd 
met uw giften. Op die manier kan u zien waaraan uw geld wordt besteed.

We brengen in dit magazine regelmatig verhalen van onze cliënten. Zij vormen ons klankbord 
naar de buitenwereld. Op basis van hun ervaringen, hun feedback werken wij continu aan het  
optimaliseren van onze behandelingsprogramma’s. De Sleutel wil een voortrekkersrol spelen op 
het domein van de drughulpverlening. 

Het drukken van dit magazine wordt ons gratis aangeboden door drukkerij Die Keure, dit uit 
sympathie voor de vele donateurs.

 
   GEEF MIJ DOOR
Gooi dit magazine niet weg, maar geef het door aan vrienden, familie, kennissen of  
concullega’s. Zo helpt u ons om extra mensen warm te maken voor onze projecten!
    Alvast bedankt.
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