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In dit nummer
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Editoriaal

In dit nummer focussen we extra op jongeren.  De drughulpverlening voor 
jongeren en minderjarigen bereikbaarder maken is dan ook een belangrijk 
punt uit de beleidsverklaring van De Sleutel 2014-2018. 

Drugproblemen worden nog steeds veel te laat gedetecteerd. Vroeg in-
terveniëren is nochtans heel belangrijk. Hoe langer men drugs gebruikt, hoe 
groter de neurologische schade. Cijfers leren ons dat druggebruik bijna altijd 
begon op een leeftijd tussen de 13 en 17 jaar oud. Het is dan ook goed dat 
de hulpverlening van kinderen en jongeren verder versterkt wordt. Het is ook 
goed dat er dankzij een nieuw mobiel aanbod vroeger toegang komt tot de 
context van de jongere die zich in een crisis bevindt. Ook De Sleutel partici-
peert aan dit GGZ-verhaal, niet alleen via de mobiele teams (lees blz 5) ook 
via het ter beschikking stellen van een crisis’bed’ in onze afdeling voor min-
derjarigen te Eeklo (lees blz 6).

Wanneer jongeren in het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma 
worden opgenomen, hebben ze vrijwel steeds een zeer ongezond en onre-
gelmatig levensritme dat beheerst wordt door hun druggebruik. Ze slapen 
en eten te weinig en op onregelmatige tijdstippen. Op jonge leeftijd lukt het 
gelukkig vrij goed om met gepaste interventies de fysieke fitheid op te krik-
ken en om impact te hebben op het ombuigen van de levensstijl. Dankzij de 
samenwerking met de Howest-opleiding ‘Sport en Bewegen’ is er voor het 
RKJ-jongeren elk schooljaar een beweegaanbod op maat. 

Een kind dat niet wil luisteren, dat de klas op stelten zet, of de leerkracht 
schopt,… Hoe kan je kinderen beter beschermen tegen het ontwikkelen van 
grensoverschrijdend gedrag? Hoe voorkom je ernstige gedragsproblemen, 
zoals druggebruik? In dit nummer laten we 2 leerkrachten vertellen hoe ze de 
kinderen beschermen tegen het ontwikkelen van grensoverschrijdend gedrag 
door gebruik te maken van de TOPspel-methodiek. TOPspel is een innove-
rend preventieprogramma voor de lagere school dat je flexibel kunt integre-
ren in de bestaande lessen.

In onze hulpverlening wordt heel bewust omgegaan met sociale media. 
Een noodzaak in deze digitale tijden. In het sociale mediabeleid van De Sleu-
tel is voorzien dat zowel medewerkers als cliënten “mediawijzer” gemaakt 
worden. Op die manier kunnen we  kwetsbare mensen beter weerbaar maken 
tegen digitale verleidingen en hen een beter zicht helpen krijgen op mogelijk 
slechte intenties van digitale vrienden. 

Wist je trouwens dat ook De Sleutel actief is op Facebook? Wil je mee zijn 
met wat het netwerk van De Sleutel allemaal doet en organiseert, volgt ons 
dan op Facebook.

De Sociale Werkplaats van De Sleutel zette de voorbije 18 maanden extra 
in op het versterken van competenties via sport en bewegen met het oog op 
de re-integratie van kansengroepen. Sport is hierdoor nu verweven met de 
gangbare methodiek op de activerende werkvloer. Het is als het ware een extra 
toegangspoort waarmee aan de slag wordt gegaan. Deze werkwijze resulteer-
de in een gebruiksvriendelijk draaiboek dat de specifieke doelstellingen kadert, 
de methodiek beschrijft, instrumenten voorlegt, organisatorische aanpak 
verheldert, noodzakelijke samenwerkingen met partners verduidelijkt en mo-
gelijke valkuilen en tips aanreikt. Maak kennis met deze methodiek op blz 14.

Tot slot nodigen wij u graag opnieuw uit op onze ‘Varen voor het Goede 
Doel’ op zondag 10 september in Nieuwpoort.  Ook u kan De Sleutel steu-
nen door erbij te zijn. Naast zeilen op zee is er ook een rivieraanbod.

Damien Versele
Algemeen directeur De Sleutel
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Crisishulpverlening versterken door  
netwerking en mobiel aanbod

Drugproblemen worden nog steeds veel te laat gedetec-
teerd. Vroeg interveniëren is nochtans heel belangrijk. Hoe 
langer men drugs gebruikt, hoe groter immers de neurolo-
gische schade. Langdurig druggebruik hypothekeert zelfs 
een mogelijke behandeling. Cijfers leren ons dat drugge-
bruik bijna altijd begon op een leeftijd tussen de 13 en 17 
jaar oud. Het is dan ook goed dat de hulpverlening van 
kinderen en jongeren verder versterkt wordt. Het is ook 
goed dat men dankzij een nieuw mobiel aanbod vroeger 
toegang heeft tot de context van de jongere die zich in een 
crisis bevindt. 

Een gesprek met Tine Notredame (netwerkcoördi-
nator) en dr Eric Schoentjens (netwerkpsychiater) 
van RADAR.

Hoe is RADAR ontstaan?
Dr Eric Schoentjes: In 2015 gaven de verschillende 

overheden groen licht voor een grondige hervorming van 
de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor kinderen en 
jongeren en hun context. Als basis hiervoor werd een gids 
uitgewerkt, als het ware een model voor de GGZ-hulp aan 
kinderen en jongeren met principes en operationalisering 
naar een concrete hulpverlening. 

Tine Notredame: Belangrijk is dat de uitwerking van 
deze GGZ-hervorming voor kinderen en jongeren meteen 
op provinciaal niveau werd getild. RADAR, de naam die het 
netwerk kreeg in Oost-Vlaanderen, is trouwens geen afkor-
ting. Wat we binnen ons netwerk trachten te doen is zowel 
de GGZ-partners alsook andere jeugdhulpaanbieders op de 
radar zetten en verbinden met elkaar. Door samenwerking 
proberen we cliënten op onze radar te krijgen en daar te 
houden indien wenselijk. 

Schoentjes: Een analyse leerde dat de organisatie van 
de GGZ voor kinderen en jongeren beter kon. Het aanbod 
moest beter. Vanuit het beleid wou men alle actoren samen-
zetten om over het aanbod voor -18 jarigen na te denken. In 
de schoot van PopovGGZ Oost-Vlaanderen bestond reeds 
een overlegplatform dat zich specifiek richtte op kinderen en 
jongeren. Toen de overheid een oproep lanceerde om werk 
te maken van die hervorming was het logisch dat er verder 
zou gewerkt worden op reeds bestaande overlegplatformen. 
Met die oproep wou de overheid aanmoedigen om nog veel 
meer in netwerken te gaan investeren. In een eerste fase 
werd er een algemeen samenwerkingsmodel ontwikkeld. 
Naast de kernactoren van de geestelijke gezondheidszorg 
werden ook belendende sectoren zoals onderwijs, welzijn, 
Kind en Gezin, politie, jeugdrechtbank, nauw betrokken. 
In een tweede fase werden de meer concrete programma’s 
ontwikkeld. 

Er was in Vlaanderen al langer nood aan een  
betere organisatie van de hulp binnen GGZ  
aan jongeren. De realisatie van de Gids naar  
een nieuw geestelijke gezondheidsbeleid voor  
kinderen en jongeren” (1) was een belangrijke stap.
Schoentjes: Inderdaad. Die gids is gebaseerd op studies 

en goede praktijken en is het resultaat van ruim overleg 
met de sector zelf, volksgezondheid, de gemeenschappen. 
Er werd nagedacht over het model, de componenten en 
structuur van het aanbod. Uiteindelijk gaven de federale 
en regionale ministers van Volksgezondheid op 30 maart 
2015 in de Interministriële Conferentie Volksgezondheid 
hun goedkeuring over de Gids (zie www.psy0-18.be). De 
overheid heeft de sector dan via diverse oproepen gemobi-
liseerd om de hervorming verder te operationaliseren.
 

Het aanbod voor kinderen en jongeren werd 
hierna stapsgewijs uitgewerkt in verschillende 
programma’s? 
Notredame: Ja. De netwerken kregen de opdracht om 

mobiele (crisis)zorg te organiseren. Om die opdracht te 
realiseren dienden de netwerken per opdracht een template in 
te dienen waarin beschreven staat hoe we binnen ons netwerk 
deze opdracht wensen vorm te geven. In Oost-Vlaanderen ge-
beurde dit toch wel aan een hoog tempo. In maart 2015 was 
er de gids. In juli volgde de vraag om een netwerk te vormen. 
In september dienden we het voorstel voor het programma 
“Crisis” in. Intussen werd ook samengezeten in een intersec-
torale werkgroep om alles vorm te geven. Vandaag zijn ook 
de templates van “Care” en “Crosslink” goedgekeurd en van 
start gegaan. Het is allemaal volop in ontwikkeling.

Laten we hier focussen op crisis. 
Schoentjes: Het programma “Crisis” heeft als doel hulp 

te bieden bij crisissituaties waarbij snelle hulp geboden 
dient te worden voor een kind of jongere (0 – 18 jaar) met 
een plots (verergerd) psychisch/psychiatrisch probleem. 
Concreet richt het aanbod zich dus tot elk kind of jongere 
in zo’n crisissituatie in de provincie Oost-Vlaanderen.

Notredame: In de praktijk kan iedereen die zich zorgen 
maakt over een kind of jongere in zo’n crisissituatie con-
tact nemen. 

Schoentjes: Het gaat dus om ondersteuning op korte 
termijn bij mentale problemen waarbij we het mobiele aan-
bod gebruiken, met een verbindende functie naar bestaan-
de hulpverlening, zodat we nog beter op elkaar afstemmen. 

Hoe wordt dit in de praktijk georganiseerd?
Notredame: Het programma “Crisis” wordt verzorgd door 

alle GGZ-centra, alle reguliere kinder- en jeugdpsychiatrische Pa
ul
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diensten en de diensten voor bijzondere doelgroepen (mid-
delenafhankelijkheid, verstandelijke beperking, justitie, …).

Schoentjes: Het is ook goed om te onderstrepen dat de 
Vlaamse overheid ervoor gekozen heeft om de drughulp-
verlening af te stemmen met en te integreren in de GGZ. 
Zeker bij kinderen en jongeren is de afstemming van die 
hulpverleningsvormen op elkaar belangrijk. Medewerkers uit 
de crisiszorg, uit de ambulante GGZ en uit de residentiële 
zorg werken op aanklampende wijze samen. Zo proberen we 
de integratie te voorzien van jongeren die kampen met een 
verslaving binnen de bredere sector van de GGZ. 

Hoe is dat mobiele aanbod voor de groep van 0 tot 
18 jaar tot stand gekomen?
Notredame: Met alle partners samen zijn we gekomen tot 

een systeem waarbij er per regio dagelijks mobiele crisisin-
terventies kunnen geboekt worden. Het is een werkwijze om 
afspraken te plannen zonder goedkeuring van andere partners 
of de netwerkpsychiater. Er wordt vertrouwd op de inschat-
ting gemaakt door de partner die de aanmelding kreeg. In 
Oost-Vlaanderen zijn er 13 partners contacteerbaar in crisis-
situaties. Lokale CGG die bv hun eigen aanbod hebben inzake 
suïcide, de K-diensten met hun gespecialiseerd residentieel 
aanbod, 4 provinciale partners met een specifiek aanbod (zo-
als De Sleutel, Fioretti, De Branding) en ook crisismeldpunt 
integrale jeugdhulp. Een zestigtal personen is hierbij betrok-
ken. In de praktijk sturen we hulpverleners van verschillende 
partners (ambulant, residentieel, gespecialiseerd) in duo’s op 
pad tijdens die mobiele interventies. Die ontmoeting alleen al 
is leerrijk. Vanuit verschillende brillen samen naar oplossingen 
zoeken vanuit de eigen expertise voor een specifieke casus. 

(lees ook “medewerker aan het woord” in de bijdrage hiernaast)

Vond de hulpvrager in crisis te weinig de weg? 
Notredame: Het mobiel aanbod binnen GGZ bestond 

eigenlijk niet voor de minderjarige, met uitzondering van het 
pilootproject C². 

Schoentjes: Er was al een beperkte traditie inzake out-
reachend werken. De overheid was ervan overtuigd dat het  
een meerwaarde zou zijn mochten we dit ook kunnen in geval 

van crisis. Dat was ook de reden waarom er extra middelen 
kwamen voor mobiele werking. Door outreachend te werken 
integreer je de GGZ in de normale leefwereld van de jongere 
en zijn gezin. Voor de patiënt is het een meerwaarde dat ze een 
beroep kunnen doen op een instantie dicht in de buurt. 

Vanuit welke visie wordt gewerkt?
Notredame: We zoeken een oplossing voor de jongeren 

waarbij we de minst ingrijpende hulp kunnen inschakelen. 
RADAR wil de verbinding faciliteren tussen GGZ-actoren 
en de andere partners die binnen het landschap jeugdhulp 
aanbieden. Het komt erop aan om zo intersectoraal mogelijk 
aan de slag te gaan. 

Schoentjes: Niet alleen met de verslavingszorg, ook met de 
sectoren gehandicaptenzorg, jeugdzorg, onderwijs wordt samen-
werking gestimuleerd. Allemaal met hetzelfde doel: samenwer-
ken om een goede zorg voor jongeren mogelijk te maken. 

Hoe ziet de toekomst er uit?
Notredame: De 3 programma’s en trajectcoördinatie zijn 

in volle ontwikkeling. Nu kunnen we focussen op de afstem-
ming met specifieke partners (binnen IJH) en afstemming 
met de netwerken art 107. En qua financiering van de pro-
gramma’s: deze is verzekerd tot eind 2018.

Schoentjes: Dit loopt via de eigen financiering van de 
partners die door de overheid werden aangemoedigd om die 
middelen verstandig samen te gaan inzetten, waar nodig. Om 
dat proces te bespoedigen heeft de minister van volksgezond-
heid daar een budget aan toegevoegd. 

Notredame: Ons werk zal eind 2018 zeker niet rond zijn. 
Het gaat om een grote hervorming van een ganse sector waar-
bij we specifieke functies dienen te ontwikkelen en een netwerk 
mogen opbouwen met deze verschillende partners. Maar wat 
we ontwikkeld hebben is zeker niet verloren. 

Schoentjes: We willen ook extra inspanningen doen om de 
gebruikers van de gespecialiseerde zorg te betrekken in de orga-
nisatie daarvan. Kinderen, jongeren en ouders met interesse of 
ideeën kunnen steeds contact nemen met Crosslink.

Notredame: Een belangrijke uitdaging bestaat er in om onze 
visie op crisis af te stemmen met de crisisnetwerken integrale 
jeugdhulp. Deze moet zo goed mogelijk op elkaar afgestemd 
worden om op die manier een duurzame verbinding te creëren 
tussen programma crisis RADAR en crisisnetwerk IJH. Door met 
elkaar samen te werken leren we elkaars realiteit te leren kennen 
evenals de mogelijkheden en beperkingen van elke partner. 

(1) Het echte startsein voor de hervorming van de GGZ werd gegeven op 
de interministeriële conferentie volksgezondheid in april 2010.

Tine Notredame (rechts op de foto):
“We zoeken een oplossing voor de jongeren waarbij we de 
minst ingrijpende hulp kunnen inschakelen”.

Een meer uitgebreide  
versie van dit interview vindt  
u op www.desleutel.be

FOCUS OP
JONGEREN
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Mobiele crisiszorg voor jongeren: 
Wat mag je na een hulpvraag  
verwachten?

Klopt het dat binnenkomende vragen naar mobiele 
crisiszorg een nieuw publiek aanspreken dat  
eerder meestal nog nooit met hulpverlening te  
maken heeft gehad? En werkt mobiele crisiszorg 
opnamevermijdend? We vragen het na.

In de praktijk zijn er 3 medewerkers van De Sleutel die werken 
binnen zorgprogramma Crisis, elk in een eigen regio. Ze hou-
den vaste momenten vrij in hun agenda om mobiele crisisin-
terventies te doen. 

Crisis richt zich tot situaties waarbij snelle hulp geboden 
dient te worden aan een kind of jongere met een plots  
(verergerd) psychisch/psychiatrisch probleem.

Evelien is actief in het mobiel crisisteam van Radar binnen 
de regio Gent-Eeklo. “Als iemand belt dan is het de bedoeling 
dat een team binnen de 72u ter plaatse kan gaan”. Doel van 
de mobiele interventie is een korte, snelle en aanklampende 
crisisinterventie. Daarbij wordt in de mate van het mogelijke 
het bestaande (hulp-)netwerk gemobiliseerd: de reeds betrok-
ken hulpverlening, de huisarts, het CLB, Integrale Jeugdhulp 
(IJH). Deze krachten worden gebundeld en op elkaar afge-
stemd. Een mobiele crisisinterventie kan bestaan uit 1 con-
tactmoment met de jongere en zijn context. Veelal komt er 
een vervolgafspraak.

Indien nodig kan beslist worden om een aanvullende  
crisisinterventie te doen. Concreet gaat het dan over een  
begeleiding van maximum 1 maand, meestal met zo’n  
4 contactmomenten. 

De interventie vindt zeker niet altijd bij het gezin thuis 
plaats. “Als mobiel team gaan we evengoed naar een school 
of instelling waar de jongere verblijft”, zo vertelt Thomas 
– verbonden aan het RKJ. Thomas werkt binnen een mo-
biel crisisteam van Radar in de regio Waas-Dender. Hij be-
nadrukt hoe belangrijk het werken in gemengd duo is. Er 
zijn 15 duo’s aan het werk, verspreid over de drie regio’s 
in Oost-Vlaanderen (*). Thomas “De ene keer zijn wij met 
onze expertise inzake drughulp gekoppeld aan iemand van 
een centrum Geestelijke Gezondheidszorg, de andere keer 
aan een hulpverlener van de psychiatrie, of van het crisis-
team van een CAW… Zo leer je heel veel van mekaar”. 

 
Voordelen
Evelien: “Een enorm voordeel is ook dat we tijdens onze 

mobiele crisisinterventie steeds een beroep kunnen doen op 
de expertise van onze netwerkpsychiater, dr Schoentjens. 

De jongere in de eigen context zien, is ook een meerwaar-
de. De hulpvrager voelt zich veel comfortabeler. “Als hulpver-
lener zie je ter plaatse ook meteen veel meer: je ziet hoe men 
functioneert. Er is vaak ook een beter menselijk contact, je 
bent meer betrokken”, zo stelt Evelien. Bovendien werkt de 
outreachende benadering drempelverlagend voor latere con-
tacten. Bij een nieuw probleem is de kans groter dat ze zelf 
meteen tot bij ons zullen komen”. 

“Elke vrijdagvoormiddag is er een overleg binnen de  
3 regio’s tussen de partners waarbij de gemeenschappelijke 
interventies en/of gedeelde vragen besproken worden. Dan 
gaat het over reflecties over de gemaakte keuze, het eigen 
handelen, de onderlinge samenwerking en de follow-up. Er 
is ook ruimte voor verdere visie- en methodiekontwikkeling. 
Zo’n overleg werkt zeer verrijkend en verbindend. Ook exter-
nen kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen. Soms 
worden ook vormingsmomenten voorzien”.

Opnamevermijdend
Crisiszorg houdt in dat het gaat om een heel kortdurend 

traject. Evelien: “We trachten om zeer snel een eerste ant-
woord te bieden op een vraag. Soms kan men met één in-
terventie verder. Het kan gaan om heel uiteenlopende pro-
blematieken. Vaak is het ook de eerste maal dat men met 
hulpverlening in aanmerking komt en is het nuttig om uit 
een tunnel te kruipen. Anderen worden vaak verwezen via 
CLB of huisarts of UZ-Gent. We merken dat onze crisisinter-
venties opnamevermijdend werken”.

Op www.desleutel.be kan u het schema met het partner-
ship en de contactgegevens raadplegen.

(*)  Een derde medewerker van De Sleutel werkt in de regio Aalst- 
Oudenaarde en is deeltijds ook als crisisondersteuner druggebruik  
actief betrokken in het residentieel crisisaanbod Wrap around van  
De Sleutel (RKJ). (lees blz 6)

FOCUS OPJONGEREN

Voor velen is het de eerste maal dat men met 
hulpverlening in aanraking komt.
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[Hulpverlening]

Wrap Around zet extra in op middelenverslaving 
bij minderjarigen in Oost-Vlaanderen

Dankzij Wrap Around kan het RKJ, de afdeling van De 
Sleutel in Eeklo, jongeren opnemen, die zich in een crisis 
bevinden. Iedereen die bij zo’n situatie betrokken is kan  
vrijblijvend contact opnemen met onze werking. Wrap 
Around is een hulpverleningsvorm binnen Radar: het 
netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-
Vlaanderen. 

Jongeren met een verslavingsproblematiek ervaren zelf 
vaak weinig lijdensdruk. Ze ontkennen bovendien ook vaak 
hun probleem, waardoor gepaste hulpverlening geregeld te 
laat of niet wordt opgestart. Deze jongeren blijven hierdoor 
onder de radar en worden ook weinig opgemerkt in de niet-
gespecialiseerde hulpverlening.

Binnen deze werking focussen we ons op jongeren met 
een verslavingsproblematiek die een crisis(situatie) meema-
ken. We kiezen ervoor om hen zo snel mogelijk kortdurend 
en intensief op te volgen. Zo willen we de opportuniteit die 
de acute crisis biedt, aangrijpen om samen een hulpver-
leningstraject op te starten en/of om de hulpverlening te 
coördineren. 

We trachten te voorkomen dat de situatie verder  
escaleert en er nog meer ingrijpende hulpverlening nodig  
zal zijn.

Doelgroep
We richten ons tot elke jongere van 12 tot 18 jaar met een 
verslavingsproblematiek die zich in een crisis bevindt.

Iedereen die bij zo’n situatie betrokken is kan vrijblijvend 
contact opnemen met onze werking.

Dit aanbod wordt door ondersteuning vanuit RADAR 
(het netwerk GGZ Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen) 
mogelijk gemaakt.

“Een crisissituatie kan ook perspectieven bieden.  
In onze werking zien we de crisis als een mogelijk  
keerpunt. Een aangrijpingspunt om de jongere te  

motiveren tot verandering.”

Werkwijze
Elke mogelijke betrokkene kan bij ons terecht voor meer 
informatie en aanmelding.

Na een vrijblijvende telefonische aanmelding organi-
seren we een kennismakingsgesprek met alle betrokken 
partijen.

In dit gesprek gaan we samen op zoek naar een gepast 
traject, afgestemd op de individuele situatie van de jongere 
en zijn gezin. We zoeken naar de meest gepaste en minst 
ingrijpende hulp waar iedereen zich in kan vinden, en pro-
beren hiermee een traject uit te bouwen. We doen hiervoor 
een beroep op het hele hulpverleningslandschap in Oost-
Vlaanderen om zo een optimale zorg op maat van de cliënt 
te realiseren.

Voorbeelden
•  Vanuit het kennismakingsgesprek proberen we de pro-

bleemsituatie in te schatten en de gepaste hulpverlening 
op te starten en de jongere zo snel mogelijk in te schake-
len in een geïndividualiseerd traject.

•  Dit traject kan uit veel verschillende mogelijkheden 
bestaan en kan door veel verschillende voorzieningen 
worden opgenomen.

•  Een kortdurende vroeginterventie van een aantal indivi-
duele gesprekken.

•  Het aanbieden van ondersteuning aan personen en/of 
voorzieningen die daar nood aan hebben.

•  Een meer langdurig ambulant traject.
•  Samen op zoek gaan naar een plaats waar de jongere 

terecht kan.
•  Samen op zoek gaan naar een programma waar de jon-

gere langdurige hulpverlening kan krijgen.

Aanmelding & meer informatie

Heb je een vraag of wil je ons uitnodigen voor een gesprek?

Neem dan vrijblijvend contact op via 09 377 25 26 of 

met pascale.leclercq@fracarita.org of  

thomas.de.veirman@fracarita.org
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[Nieuwe media]

In het sociale mediabeleid van De Sleutel is voorzien dat 
zowel medewerkers als cliënten “mediawijzer” gemaakt 
worden. Op die manier kunnen we kwetsbare mensen 
beter weerbaar maken tegen digitale verleidingen en hen 
een beter zicht helpen krijgen op (mogelijk slechte intenties 
van) hun digitale vrienden. 

In onze hulpverlening wordt heel bewust omgegaan met 
sociale media. Niet eenvoudig in deze digitale tijden. Bij 
een opname horen al meteen afspraken rond gsm-gebruik. 

Zo is het gsm-gebruik in het Residentieel Kortdurend 
Jongerenprogramma (RKJ) strikt geregeld. Men houdt er 
van nabij toezicht op de contacten die jongeren vanuit 
deze voorziening kunnen leggen. Doorheen de fases 
worden deze uitgebreid van het kerngezin tot vrienden. 
Bij de start van dit programma voor minderjarigen zijn de 
verleidingen van sociale media een extra belasting bij het 
aanpassen aan ‘hun nieuwe leven’. Voor specifieke zaken 
kunnen jongeren – ofwel in de lessen van de Ziekenhuis-
school ofwel onder toezicht van een groepswerker – hun 
gsm of e-mail wel gebruiken. Tijdens de schooluren van 
het RKJ-programma, kan er wel gesurfd worden en zijn er 
iPads beschikbaar voor opzoekingswerk. 

Verder krijgen jongeren, bv ter voorbereiding van hun 
eerste weekend, de kans om samen met hun individuele be-
geleider hun sociale accounts (bv Facebook) ‘uit te kuisen’. 
Waar voor de ene jongere het wissen van enkele contacten 
voldoende is, willen anderen liever een volledig nieuwe 
account maken. Ook jongeren die solliciteren kunnen op 
geregelde tijdstippen hun email of gsm gebruiken Of om 
foto’s van familieleden of huisdieren uit te printen. Steeds 
onder toezicht. Om dit in goede orde te laten verlopen is 
respect voor de privacy van de jongeren noodzakelijk.

In onze langdurige programma’s voor volwassenen 
wordt de persoonlijke gsm vervangen door een gsm van 
de voorziening of vaste telefonie wanneer bellen nodig is. 
Bij de overgang naar het Tussenhuis wordt de persoonlijke 
gsm weer belangrijk en sparen bewoners vaak om dan een 
smartphone te kopen. Cliënten in opname in ons crisiscen-
trum laten we bewust enkel via de vaste telefoon contact 
nemen met familie of vrienden. 

Ook bij het op internet gaan, horen tijdens een opname 
duidelijke spelregels. In onze Therapeutische Gemeen-
schappen is het van in het begin van de opname mogelijk 
om online informatie op te zoeken, maar steeds met de 
nodige onderlinge sociale controle. Om de hoek schuilt 
immers steeds de verleiding van gebruikers‘vrienden’, 
gokken, online dealen en zo meer. Ook de mogelijkheid om 
online te bankieren is voorzien. Dit is een echte nood-
zaak. In de praktijk blijken heel wat bewoners hier nog 

geen ervaring mee te hebben. Ook worden de bewoners 
gestimuleerd om de mogelijkheden van tax-on-web te leren 
kennen. 

Een individueel mailadres krijgt een kersverse bewoner 
echter niet. Wel is het mogelijk om via een groepsmail-
adres info op te zoeken. De sociale controle speelt dus een 
grote rol evenals de coaching in mediawijsheid, bijvoor-
beeld in samenwerking met Leerpunt. Een eigen mailadres 
krijgt men pas later in het programma, van zodra de bewo-
ner bezig is met opleiding of werk. 

Op Facebook gaan tijdens een opname, is niet meteen 
aangewezen. Afstand nemen van het oude gebruikersmi-
lieu, zeer zeker ook digitaal actief, is nodig voor het herstel 
van verslaving. In het begin van een programma is een 

persoon die probeert af te rekenen met een verslaving 
immers nog niet sterk genoeg om neen te zeggen tegen de 
verleidingen die op Facebook via hun oude vrienden pas-
seren. Eerst wordt werk gemaakt van het “cleanen” van het 
profiel van de cliënt. Op die manier kan hij op een veilige 
manier een nieuw persoonlijk digitaal netwerk beginnen 
uitbouwen. Het is pas als je al een tijdlang in behandeling 
bent, meer terugvalpreventie hebt genoten, dat je ook ster-
ker staat om afstand te nemen van mensen en groepen, 
en dat je bewust voor bepaalde contacten kan kiezen. Zo 
bouwt elke opname-afdeling een eigen beperkte sociale 
mediarichtlijn uit.

Om de cliënten bewust te leren worden van de valkuilen 
op internet hebben we ook een psycho-educatief aanbod 
uitgewerkt rond “Online steun voor herstel”. Dit maakt 
deel uit van de manual “Herstel in zicht” die we eerder dit 
jaar hebben uitgebracht. In het crisiscentrum van De Sleu-
tel kan bijvoorbeeld enkel binnen deze context op internet 
gegaan worden.

Mediawijsheid stimuleren om sterker  
te staan tegen digitale verleiders

FOCUS OPJONGEREN
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Methodiek beschermt 
tegen het ontwikkelen van  
grensoverschrijdend gedrag
Een kind dat niet wil luisteren in de klas, dat de klas op stel-
ten zet, of de leerkracht schopt,… Hoe kan je kinderen beter 
beschermen tegen het ontwikkelen van grensoverschrijdend 
gedrag? Hoe voorkom je ernstige gedragsproblemen zoals 
delinquentie of druggebruik? TOPspel is een innoverend pre-
ventieprogramma voor de lagere school. Het is géén extra les-
senpakket maar een methodiek die je flexibel kunt integreren 
in de bestaande lessen. TOPspel kan gespeeld worden door 
zowel de klastitularis als de turnleerkracht, de godsdienstleer-
kracht … Het traint de vakoverschrijdende eindtermen van de 
sociale vaardigheden in de letterlijke zin van het woord.

TOPspel gaat uit van de kracht van het positief ondersteu-
nen van leerlingen, positieve groepsdruk, het negeren van 
negatief gedrag en het belonen van positief gedrag. Dit alles 
wordt in een duidelijke spelvorm gegoten, wat zeer motive-
rend is voor kinderen én leerkrachten. Het spel is eenvoudig, 
kort en krachtig, waardoor de instap erg laagdrempelig is. 
De eerste effecten van TOPspel zijn al vlug merkbaar: het 

verbeteren van de werkhouding, minder storen van de les, 
meer efficiënte lessen, een toffere klassfeer met gelukkige 
kinderen én een geëmpowerde leerkracht. Op termijn beoogt 
TOPspel ernstige gedragsproblemen, zoals delinquentie en 
druggebruik te voorkomen. De leerkracht leert gedragsma-
nagement skills, gebaseerd op gedragstherapeutische prin-
cipes toepassen binnen een eenvoudig spelkader. Daarnaast 
moeten leerlingen tijdens TOPspel samenwerken waardoor 
positieve interacties tussen leerlingen worden bewerkstel-
ligd. Deze positieve interacties beschermen kinderen tegen 
het ontwikkelen van grensoverschrijdend gedrag.

Een schoolteam trainen
De trainingen zijn geen vrijblijvende losse studiedagen maar 
een trajectbegeleiding waarbij het hele team getraind wordt 
gedurende 3 (halve) studiedagen én 2 individuele ondersteu-
ningsmomenten bij de leerkrachten in de klas. We creëren 
een persoonlijke vertrouwensband met de leerkrachten, 
waarbij we een aanmoedigende rol vervullen. Is het niet 
haalbaar om het hele schoolteam te trainen, dan kan je met 
enkele collega’s inschrijven voor een open training.

Meer info: preventie@desleutel.be en www.desleutel.be

“Toen ik hoorde over TOPspel dacht ik: weer iets dat er-
bij komt. Maar dat klopt niet. De les gaat veel beter mét 
TOPspel. De kinderen zeuren veel minder. Eigenlijk is 
het tijdswinst. Een schooldag wordt plezanter voor kind 
én leerkracht. Ik moet niet langer de sjampetter zijn. En 
de leerlingen nemen zelf het klashouden in handen”.

Aan het woord is Juf Ilona (37) van vrije basisschool 
Ertvelde. Ilona heeft 14 ervaring waarvan de laatste jaren in 
het eerste leerjaar. Van bij de aanvang is ze een overtuigde 
voortrekker van TOPspel. 

Illona speelt TOPspel 3 maal een kwartiertje per week in 
de klas. Bij het aanvatten van een lesdeel worden eerst sa-
men een 3-tal afspraken gemaakt, nodig om die taak goed 
uit te voeren (vb fluisteren, respect hebben voor elkaar, 
samenwerken). De beloning wordt pas achteraf duidelijk. 
De beloningen werden samen bij het begin van het school-
jaar gekozen.

Hoe maakte VBS Ertvelde kennis met de TOPSpel-methode?
Juf Ilona: Na een studiedag 3 jaar geleden sprak onze direc-
teur over TOPspel op een vergadering. Dat positief omgaan 
met regels en afspraken viel erg in de smaak. Al snel werd 
iemand van De Sleutel uitgenodigd voor een voorstelling op 
school. Tijdens dat schooljaar had ik een heel moeilijke klas, 

TOPspel-school blijf je omdat  
de kinderen er om vragen
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met nogal wat kinderen die zich moeilijk konden concentre-
ren. Ik dacht meteen dat de integratie van die beloningsme-
thode in mijn lessen een groot verschil kon maken. 

Wat zijn de voordelen?
Ik zie 3 grote troeven. Vooreerst worden leerlingen zich 
dankzij TOPspel goed bewust van wat het betekent om 
een goede werkhouding aan te nemen. Je brengt een 
groepsdynamiek op gang waardoor ze ook elkaar gaan 
controleren. Ikzelf moet dat bijna niet meer doen. En dat 
is een groot verschil met vroeger. Ze worden zich dus be-
wust van wat van hen verwacht wordt. Ze beseffen dat het 
ook consequenties heeft – niet alleen voor henzelf – als ze 
dat niet doen. Negatief gedrag krijgt ook geen aandacht 
meer van mij. En dat is heel belangrijk. 

Een tweede troef vloeit daaruit voort: dankzij TOPspel 
leren kinderen verantwoordelijkheid nemen voor hun acties. 
Niet alleen tijdens de les, ook op de speelplaats. Ze zien 
hun eigen aandeel in het groepsgebeuren. En dat is een heel 
belangrijke vaardigheid die ze meekrijgen, ook voor later. 
Vroeger werd vervelend gedrag als stoerdoenerij bekeken. 
Wie de onnozelaar uithing, kreeg veel aandacht. In plaats 
van “ik durf” wordt het nu “Ik kan mij inhouden”. 

Een 3-de voordeel heeft te maken met de leeftijd. In 
het eerste leerjaar is het immers niet evident om bepaalde 

[Preventie]
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TOPspel verhoogt de  
intrinsieke motivatie 

“Onze school leerde TOPspel kennen vier jaar geleden. Meester Stijn deed 
een interim in een nogal bruisende klas en introduceerde TOPspel. Onze 
school zag meteen de mogelijkheden van die positieve beloningsmethodiek, 
vooral omwille van de intrinsieke motivatiekracht, zowel voor leerkracht als 
leerling”. 

Kathy Bauters (rechts op de foto) geeft intussen 26 jaar les aan de vrije 
basisschool in het landelijke Huise, voornamelijk in het derde leerjaar. 
Intussen is het haar tweede volledige schooljaar dat ze de methodiek 
gebruikt in de klas. 

Juf Kathy integreert TOPspel met haar bestaande beloningssysteem: 
2 potten vol met knikkers. Een pot met groene knikkers voor als het 
goed draait en een pot met rode knikkers voor als het fout gaat. “In het 
begin van het schooljaar start ik altijd met onmiddellijke beloningen. 
Ik heb een heel energieke klas. Extra gaan spelen vonden zij dan het 
leukste. We bouwen dat langzaam op. In het begin doen ze het voor de 
beloning. Als ze een eerste ster behaald hebben, verdienen ze bij mij een 
grote wafelbak met slagroom. Dat is toch iets waar de leerlingen van de 
andere klassen van opkijken”. 

Naarmate het schooljaar vordert, werkt juf Kathy meer met uitgestel-
de beloningen. Uiteindelijk komt de beloning zelfs op de tweede plaats. 
Als de knikkerpot vol is dan mogen kinderen zelf voorstellen doen om 
de hoeken in te richten, aangepast aan de thema’s waarmee ze bezig 
zijn. “Op die manier krijg ik heel wat input van de kinderen. Ze mogen 
kiezen wat ze meebrengen. Au-
tomatisch is de motivatie tijdens 
TOPspel opdrachten zeer hoog”. 

 “Zeker als je een klas met 
sterkte karakters hebt, is deze 
methodiek een troef. Leerlingen 
willen niet degene zijn die iets 
doet mislukken. Er is een soort 
groepsdruk om die ster te be-
houden. En het werkt”. Juf Kathy 
vindt het ook een goed hulpmid-
del om kinderen van het derde 
leerjaar te leren doorwerken. 
“Hen een kwartier ononder-
broken laten werken, bv in een 
rekenboek, is al een serieuze 
uitdaging. Maar als dat goed lukt 
kan je heel veel werk verzetten.”

“We gebruiken TOPspel ook buiten de klas. De introductie van de 
fluohesjes liep in het begin bijvoorbeeld niet zo goed. Nu met TOPspel 
wel. We gebruiken het ook om op tijd in de rij te komen en rustig naar 
boven gaan. Elke leerkracht heeft een eigen systeem: ik spaar knikkers, 
iemand anders zet streepjes…” 

Binnen de school is er ook een werkgroep rond TOPspel. “Daar wil-
len we in de toekomst nog meer ervaringen uitwisselen om van elkaar 
te leren. We merken dat het makkelijker loopt bij leerkrachten die de 
opleiding volgden. Veel hangt ook af van hoe je het als leerkracht zelf 
levendig houdt. Al is er in een super rustige klas misschien minder nood 
aan. Naar het aanpakken van onaangepast gedrag zien we toch wel dat 
we de grootste winst maken op de speelplaats”. 

“De coaching in de klas is op het moment zelf een grote hulp”, zo 
zegt Kathy. Toch is het niet voor alle leerkrachten evident om vol te 
houden. “Het is goed dat we af en toe een kleine reminder krijgen: een 
mailtje met een tip of een Facebookbericht. Zo’n impulsen helpen om  
de dynamiek op te krikken. Dat mag vaker”.

didactische werkvormen aan te brengen in de klas. 
Groeps- en partnerwerk lukt nog niet zo goed op die 
leeftijd. Ze zijn erg bezig met zichzelf. En de zwakke-
ren staan dan snel op de achterste rij. Als je TOPspel 
integreert en afspreekt “we werken samen”, lukt dat 
veel beter. Het moet natuurlijk goed uitgelegd worden. 

Wanneer speel je het?
Het hangt wat af van de klasgroep. Dit jaar gebruik 
ik het bv bij een lastig werkje zoals penselen mooi 
maken. Het lijkt evident om TOPspel te gebruiken 
bij individueel werk. Toch gebruik ik het meer voor 
groepswerk. Je moet er meer tijd in investeren, maar 
het loont. En het is een goed hulpmiddel om iedereen 
aan bod te laten komen. Ik gebruik het ook buiten de 
klas. Het werkt bij mij bv heel goed bij aankleden in 
het zwembad. Dan zeg ik vooraf. “we gaan TOPspel 
spelen”, en zijn ze binnen de 10 minuten allemaal 
klaar. De beloning hoeft ook niet veel in te houden. 
Een paar minuten trommelen, wat extra speeltijd,... 
En we bouwen dat ook af door minuten op te sparen. 
Zo mochten ze in december als beloning op vrijdag 
soms kijken naar een aflevering van Dag Sinterklaas. 

Hoe introduceerden jullie TOPspel?
De ganse lerarenploeg volgde in september de vor-
ming. In hetzelfde schooljaar zijn we begin januari in 
de ganse school tegelijk gestart. Dat liep meteen heel 
goed. We hadden de introductie goed voorbereid. Bij 
de opstart van het tweede TOPspel-schooljaar was het 
nog wat zoeken. We herhaalden die algemene intro 
niet. Ik introduceerde TOPspel gewoon in de klas. 
Maar nu waren het in september nog bijna halve kleu-
ters, allemaal drie maanden jonger. Die kunnen nog 
niet zo veel. De methodiek is in zo’n klasje goed om 
de afspraken te helpen implementeren en een rechtlij-
nige structuur neer te zetten. Je bouwt dat langzaam 
op. Eerst individueel en pas vanaf december in groep-
jes, dan kunnen ze al schrijven, rekenen. 

Is de coaching in de klas een meerwaarde? 
Dat is zeker zo. Vooraf was er bij sommige leerkrach-
ten wel wat spanning, zo’n trainer die een les komt 
bijwonen. Maar de manier waarop dit gebeurt, is zeer 
leerrijk. Eigenlijk speelt de coach TOPspel met de 
leerkracht. Het valt te overwegen om die coaching na 
enkele jaren te hernemen. Gewoon om die stijl van 
positief bevestigen bij iedereen levendig te houden.

FOCUS OPJONGEREN

Juf Ilona: “Topspel brengt een groepsdynamiek op 
gang waardoor leerlingen elkaar gaan controleren”. 
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Wanneer jongeren in het Residentieel Kortdurend Jon-
gerenprogramma worden opgenomen, hebben ze 
vrijwel steeds een zeer ongezond en onregelmatig le-
vensritme dat beheerst wordt door hun druggebruik. 
Ze slapen en eten te weinig en op onregelmatige tijd-
stippen. Hun lichamelijke conditie is meestal ook heel 
zwak. Op jonge leeftijd lukt het gelukkig vrij goed om 
met gepaste interventies de fysieke fitheid op te krik-
ken en om impact te hebben op het ombuigen van de 
levensstijl. 

Het einddoel van de drughulpverlening is de re-integratie in 
de maatschappij. Een manier waarop we dit doel in de prak-
tijk omzetten, is het aanleren van een alternatieve, gezonde 
levensstijl. We willen een levensstijl waarin alle activiteiten 
in functie staan van druggebruik ombuigen naar een levens-
stijl gebaseerd op normen en waarden. Hierbij zien we sport 
en bewegen als een belangrijk hulpmiddel. Bij jongeren is dit 
niet anders.

Sport als onderdeel van therapie en vrije tijd
Door sport en bewegen te integreren in de handelplannen 
wordt het een vast onderdeel van een therapie. De gezond-
heidsnorm halen (30 minuten lichaamsbeweging per dag) 
kan zo ter sprake worden gebracht in een gesprek door een 
arts of begeleider. “Werken aan de lichamelijke conditie door 
regelmatig te leven, gezond te eten en regelmatig te spor-
ten is dan één van de eerste doelen in het programma. Het 
is een doel dat motiverend kan werken omdat het past in de 
jongerencultuur (er goed uitzien) en omdat de jongere vaak 
op vrij korte termijn een vooruitgang kan zien. Op korte ter-
mijn effect zien is erg belangrijk, gezien de jongeren in het 
RKJ vaak gedwongen zijn opgenomen en nog niet geleerd 
hebben om op langere termijnen te werken en te denken”,  
zo stelt Joris Cracco, afdelingshoofd van het RKJ.

Werken aan gezondere levensstijl heeft 
snel impact op jongeren
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[Sport en bewegen]

Binnen het RKJ-programma krijgt sport een structurele invul-
ling via de lessen LO, die jongeren genieten in het kader van 
de samenwerking met de ziekenhuisschool. Daarnaast wordt 
ook ingezet op het begelei¬den en motiveren van onze jon-
geren om het sporten verder te zetten na hun behandeling en 
in hun vrije tijd. Dat gebeurt met vallen en opstaan. Zo werd 
geëxperimenteerd met het systeem van Sport Na school-pas-
sen (SNS). Om het sporten buiten de instelling veilig te orga-
niseren wordt gewerkt met een vrijwilliger die als sportbuddy 
optreedt. Dit structureel inbedden blijkt echter ook niet zo 
eenvoudig.

De Beweegbox

De voorbije jaren bouwde het RKJ een mooie samenwerking 
uit met de opleiding Sport en Bewegen van Howest. Hun 
studenten lopen er stage. “Het streefdoel van de stages is 
het bevorderen van de gezondheid, het welzijn en de vitali-
teit van de jonge cliënten. De studenten krijgen als opdracht 
om voorstellen uit te werken in functie van het algemeen 
beweegbeleid”, zo stelt Ruben Cherlet van Howest. Con-
creet gaan de studenten het beginniveau van fitheid van de 
jongeren na en vragen ze naar ieders interesses. Op basis 
van deze informatie maken de studenten een (gezondheids)
interventieprogramma op maat. Op die manier is tijdens 
het proefproject van de eerste twee jaar een soort beweeg-
box ontstaan. Er is ook ruimte voor een individuele aanpak. 
Zo kan er in de aanloop van een loopevent bijvoorbeeld een 
personal training georganiseerd worden. Er wordt aan de 
studenten ook steeds gevraagd om met de jongeren te reflec-
teren over een mogelijke beweegsessie, zodat ze stap voor 
stap het inzicht creëren in wat beweging met hun lichaam en 
geest kan realiseren. 

Het voorbije academiejaar werd er een soort ideeënboek 
voor de begeleiders gemaakt in het kader van een Beweeg- 
en Lifestylecoaching (BFC). De studenten gingen in gesprek 
met de jongeren actief mee op zoek naar activiteiten die kun-
nen aanspreken of die kunnen stimuleren om actiever te zijn. 
Ook de visie rond sport en bewegen en de doelstelling van 
de therapie werden hierin meegenomen. Dit resulteerde in 
een goed omlijnde doelstelling van de BFC: de jongeren van 
het RKJ motiveren tot het beoefenen van sport. Plezierbele-
ving staat hierbij centraal. Door middel van beweegsessies 
jongeren laten kennismaken met nieuwe of vernieuwde spor-
ten om kansen op re-integratie te vergroten”. Om die doel-
stelling te bereiken, ontstond het concept Sportshopping. 
Naast een aanbod aan nieuwe sporten, zoals wackitball, Pan-
na en highlandgames, was er ook ruimte voor workshops bv 
over gezonde voeding en over haka. Als eindevent werd een 
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opdrachtenspel uitgewerkt (teambuilding met een mol) in het 
provinciaal domein het Leen te Eeklo. Dat aanbod werd na-
dien ook positief geëvalueerd. 
Als eindresultaat van de stage ontvangt het RKJ een uitge-
breide Projectmap. Het is een instrument om via beweging in 
dialoog te gaan met de jongeren uit het RKJ. 

Leerkracht LO Michiel: “De beweegbox, ontwikkeld door de 
studenten van Howest, biedt zeker een meerwaarde in mijn 
lessen lichamelijke opvoeding. Door de stages krijg ik elk jaar 
de kans nieuwe sporten en creatieve opdrachten te aanschou-
wen. Deze ideeën neem ik dan mee naar mijn lessen. Na een 
aantal jaren heb ik ondertussen al heel wat ideeën verzameld, 
maar er is nog steeds ruimte voor meer. Laat de volgende 
groep studenten maar komen! Mijn idee voor het ontwikkelen 
van een volgende beweegbox is als volgt: sport- en beweegop-
drachten uitwerken die de ontwikkeling van bepaalde vaardig-
heden stimuleren. Ik denk hierbij aan leiderschap, teamwork, 
aanvaarden van verschillen, respect, verantwoordelijkheid, 
volharding, plannen, conflict oplossen,…”.

Uit een evaluatie met de jongeren zelf halen we volgende ci-
taten die weergeven hoe ze terugblikken op de samenwerking 
met Howest: “Ik vond het wijs”. “Ik vond het tof dat er altijd 
iets anders gepland was, er was veel variatie.” “We hebben 
veel nieuwe sporten leren kennen.”

RKJ-groepsbegeleider Bram: “Tijdens gewone sportlessen is 
het niet altijd makkelijk om jongeren gemotiveerd te krijgen 
om mee te werken. Het was dus zeker niet eenvoudig voor de 
studenten. Maar de zeer creatieve sessies werden gesmaakt. 
Ik denk bijvoorbeeld aan ‘de haka’, een strijdlied dat het rug-
byteam ‘the All Blacks’ schreeuwen/dansen bij aanvang van 
de wedstrijd. Dat sprak hen aan”.

Tijdens de stage werd veel flexibiliteit verwacht van de studen-
ten. In de RKJ-groep zaten jongeren die niet het gehele traject 
konden volgen, jongeren die de start niet meemaakten, er was 
een zeer wisselende groepsgrootte, en dergelijke. Maar uit-
eindelijk was het resultaat zeer goed. “De sessies waren goed 
voorbereid. Het ruime en afwisselende aanbod werd op prijs 
gesteld door de jongeren binnen het programma. Samen met 
hun participerende enthousiasme zorgde dit voor een actieve 
samenwerking”, zo blikt Bram terug. 

“Het is een meerwaarde dat stagiairs zelf in interactie gaan 
met hun peers. Dat spreekt aan en motiveert. De jongeren van 
het RKJ kijken ook naar hen op. Ze zijn een soort rolmodel. 
Het resultaat is vaak ook meer op maat van wat de jongeren 
aanspreekt”, aldus Ruben Cherlet.

Op de eindevaluatie gaven ook de studenten aan dat ze het 
een zeer leerrijk en uitdagende stage vonden.

“Voor mij was het een zeer leerrijke 
ervaring omdat je met een niet  
alledaagse doelgroep samenwerkt.  
Je leert je zeer flexibel op te stellen en 
je krijgt er veel plezier voor terug!”
  (Kevin Packet)

“De aanpak met de jongeren RKJ is 
niet zo verschillend, het ligt in de klei-
ne dingen. Het motivationele aspect 
is het belangrijkste als je les geeft in 
De Sleutel. Het was dan ook iedere 
keer opnieuw genieten als ik zag dat 
we de jongeren een leuke beweegses-
sie konden geven en dat ze het ook 
naar hun zin hadden. Sport hoeft niet 
altijd saai en lastig te zijn en dat wil-
den we aantonen aan de hand van 
leuke beweegsessies.”
  (Robbe Vandeplassche)

“De stage in De Sleutel zou ik omschrij-
ven als unieke ervaring waaruit ik veel 
geleerd heb. 

Ik leerde uit mijn comfortzone stap-
pen en omspringen met variërende 
groepen. Kortom, stage in De Sleutel 
was een leerrijke en boeiende ervaring 
voor het leven!”
  (Ksenija Van de Voorde)

FOCUS OPJONGEREN
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Eind mei ging Joke met pensioen. Sinds 2000 
deelt ze lief en leed met de ambulante werking 
van De Sleutel in de provincie Antwerpen, eerst 
in dagcentrum Mechelen en sinds 2007 in Ant-
werpen. Joke bruist van energie en denkt hele-
maal niet aan ophouden. Verslag van een goed 
gesprek in het typische restaurant ‘de 7 schaken’ 
in Antwerpen.
 
Joke steekt meteen van wal met een waarschuwing: ‘Ik zal 
oprecht zijn! Weet dat alles wat ik zeg recht uit het hart 
komt, oprecht is, vanuit een groot engagement voor mijn 
werk, mijn cliënten en mijn collega’s.’ Joke, gepassioneerd 
en kwiek, neemt geen blad voor de mond. Dat heeft ze nooit 
gedaan in De Sleutel.  Zo betaamt het ook een echte profes-
sional, die doorheen haar professionele loopbaan actie com-
bineerde met reflectie, werk en ervaring verbond met leren. 
Getuige hiervan haar indrukwekkend cv. De eerste profes-
sionele stappen zet ze in de verpleegkunde in Nijmegen, op 
43 jaar studeert de mama van 3 kinderen af als klinisch psy-
chologe aan de VUB en vanaf dan volgt ze in sneltreinvaart 
diverse opleidingen gaande van systeemtherapie tot super-

visie-intervisie-coaching over psychodiagnostiek, intercultu-
rele diagnostiek, hypnotherapie, mediation en EMDR. Een 
leven van werken en reflecteren. En ze voegt eraan toe: ‘ik 
heb het allemaal op eigen kosten gedaan’, waarmee ze on-
tegensprekelijk de vinger legt op een pijnlijke wonde: het 
opleidingsbudget van De Sleutel is te laag, spijtig voor een 
organisatie die ‘Mensen – kansen – groeien’ in het vaandel 
draagt.

Aan de basis ligt haar passie voor de cliënt. ‘Ik ben ge-
fascineerd door iedere mens, steeds opnieuw. Cliënten heb-
ben mijn leven ingekleurd’. Joke breidt dus gestaag haar 
werkingsgebied uit van de pure verslaving naar ADHD, 
trauma, bipolaire stoornissen, borderline, autisme. ‘Da-
mien’, zegt ze, ‘De Sleutel moet veel meer naar buiten ko-
men met zijn grote expertise in de dubbel diagnose.’ Hier is 
zoveel kunde, ervaring, kwaliteit en professionele verwijzers 
rondom ons weten het niet.’

Joke is niet gerust in de toekomst van de hulpverlening: 
zij ziet een (te) grote inmenging van het politiek en econo-
misch denken. Ze is niet te spreken over de strapatsen van 
de Antwerpse beleidsploeg   (1). Ze maakt zich ook druk over 
de grote financiële druk op de schouders van de hulpverle-
ner: ‘hulpverlening mag gerust opbrengen, maar geld mag 
nooit het uitgangspunt of de essentie van hulpverlening 
zijn’. Iets ruimer, breed maatschappelijk is Joke duidelijk be-
droefd over het stigma dat heerst over de problematiek van 
verslaving, en de mensen met een verslavingsproblematiek. 
‘Als ik een mama hoor zeggen dat ze met haar vriendinnen 
niet durft te praten over het druggebruik van haar zoon, 
doet me dat pijn’. Hier ziet ze een rol weggelegd voor De 
Sleutel: ‘de visie van ‘mensen – kansen – groeien’ is fan-
tastisch. Wij werken veranderingsgericht, brengen mensen 
op vele diverse levensdomeinen in beweging, wij maken 
het verschil in het leven van veel mensen. Dat doen we niet 
door een duidelijk doel voorop te stellen waarnaar de cliënt 
moet streven. Dat doen we wél door de cliënt te helpen in 
beweging te komen, door zijn copingmechanismen in vraag 
te stellen, te doorbreken en alternatieven voor te stellen’. 
Centraal in haar aanpak staat het ruimte geven aan de cli-
ent, het aanreiken van nieuwe perspectieven, het in bewe-
ging krijgen van de cliënt. 

Joke doorspekt haar verhaal met vele voorbeelden van 
cliënten die ze doorheen haar 17-jarige loopbaan in De 
Sleutel heeft gekend. In de verhalen valt op hoezeer zij 
werkt aan het versterken van de autonomie, de aanwezige 
krachtbronnen van de cliënten, en de mogelijkheden vanuit 
de context aanspreekt. ‘De cliënt bereikt zelfwaarde door 
zijn eigen lot in handen te nemen. Als hulpverlener onder-
steun je dat best en neem je niet over.’ Zij schaart zich vol-
mondig achter de werkmethodiek van De Sleutel.  

‘Een mama horen zeggen dat ze niet durft praten 
over het druggebruik van haar zoon doet pijn’.

Afscheidsinterview met Joke Castermans
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De structuur van werken met intake, afname van de europ-
asi-vragenlijst en beeldvorming over de diverse leefgebie-
den, vindt Joke heel stevig en best ok. De europ-asi geeft 
eveneens aan waar het wél goed gaat in het leven van de 
cliënt en waar zijn kracht(en) liggen. Met alle verkregen in-
formatie uit de oriëntatie en het beeld van de cliënt wordt 
er in het multidisciplinair team bekeken wat de aangewezen 
behandeling voor deze cliënt zou zijn. ‘Ikzelf sluit steeds 
aan bij de situatie van de cliënt op dat moment en aan zijn 
vraag/behoefte’, stelt ze.

Joke is behoorlijk trots op De Sleutel: ‘we staan ergens 
voor! Hier werken heel wat betrokken, geëngageerde, fijne 
mensen die heel wat weten en kunnen. De kwaliteit van wer-
ken is hoog.’ En dan komt de onvermijdelijke kritische noot: 
‘ik vraag mij af of directie beseft wat voor goud en diamant 
De Sleutel in huis heeft.’ Ze ervaart immers nog steeds een 
grote afstand tussen directie en medewerkers. ‘de medewer-
ker voelt zich niet gehoord, er wordt nog te veel top-down 
beslist, er mag best meer gezorgd worden voor de mede-
werkers.’

Zo is er nog een pijnpunt. Joke heeft moeite met de hui-
dige relatie met het justitie-apparaat. Ze vindt het niet juist 
dat ingeval een justitie-cliënt verschillende keren niet komt 
opdagen op zijn afspraak, de kosten voor rekening van De 
Sleutel zijn. ‘Deze absenties worden eveneens doorbere-
kend in onze caseload wat de werkdruk nog meer doet stij-
gen. Justitie dient zijn cliënten die zich niet aan de afspraak 
houden te sanctioneren. Dat is geen taak voor de hulpverle-
ning!”

Kennis en ervaring verrijken haar zorgzaamheid. Niet ver-
wonderlijk dat Joke een beetje de mama is van het centrum, 
alleszins een referentiepunt voor de jongere collega’s in 
moeilijke cliënttrajecten. Vergis u niet: Joke kan boos uit de 
hoek komen, zeker als cliënten herhaaldelijk niet opdagen 
op de afspraak. Ze gaat voluit voor de hoogste kwaliteit van 
behandeling, maar verwacht ook een engagement van de cli-
ent: hulpverlening is niet vrijblijvend…

Het gesprek duurt een kleine 2 uur en verveelt geen en-
kele seconde. Joke overtuigt door haar authenticiteit. Ze kijkt 
de wereld met grote, verwonderde ogen aan, en zet zich met 
gepassioneerdheid in. Of er ook iets is dat haar niét interes-
seert, luidt mijn laatste vraag. Zonder nadenken floept het 
eruit: ‘voetbal, dat interesseert me geen moer’. 

(1)  Die kelderde vorig jaar met haar tenderinitiatieven volledige 
werkingen binnen het Antwerpse zorglandschap en schroefde 
deze maatregel recent terug om plaats te maken voor een  
grote beleidsonzekerheid met vele nadelige gevolgen voor 
professionele hulpverleners.

Zeilen ten voordele van De Sleutel
Varen voor het goede doel

Altijd al gedroomd van een avontuurlijke zeiltocht 
op zee? Op zondag 10 september kan u in Nieuw-
poort deelnemen aan “Varen voor het goede 
doel”. We voorzien ook een rustige boottocht.

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 weersomstandighe-
den betalen wij uw bijdrage integraal terug. 
 
Wie liever een aangename boottocht op de Ijzer combineert 
met een portie cultuur, willen we ons rivieraanbod warm 
aanbevelen. Ter gelegenheid van de Open Monumentendag 
– ook op 10 september – zorgen we immers voor een boot-
tocht op de Ijzer. 

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 jacht-
haven van Nieuwpoort neemt u en uw gezelschap graag als 
passagier(s) mee op zondag 10 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: mail naar info@zee-zeildag.be
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[Activering]

De Sociale Werkplaats van De Sleutel heeft anderhalf jaar extra 
kunnen inzetten op het versterken van competenties via sport 
en bewegen met het oog op een succesvolle re-integratie van 
kansengroepen (1). Sport is op dit ogenblik zodanig verweven 
met de gangbare methodiek “Werk” op de activerende werk-
vloer. Het is als het ware een extra toegangspoort waarmee 
aan de slag gegaan wordt. Deze werkwijze resulteerde in een 
gebruiksvriendelijk draaiboek dat de specifieke doelstellingen 
kadert, de methodiek beschrijft, instrumenten voorlegt, orga-
nisatorische aanpak verheldert, noodzakelijke samenwerkin-
gen met partners verduidelijkt en mogelijke valkuilen en tips 
aanreikt. Aangezien deze aanvulling op de methodiek “Werk” 
steeds in functie staat van de doelgroepmedewerkers, laten we 
hen graag eerst zelf aan het woord.

Waarom als activerende werkvloer inzetten op  
sport en beweging?

In arbeidstrajectbegeleidingen komt het aspect van fysieke fit-
heid gekoppeld aan een gezonde en actieve levensstijl te wei-
nig aan bod. Dit is nochtans een essentieel aspect gezien de 
doelgroep veelal in fysieke jobs terechtkomt. Bovendien is het 
zo dat arbeidsloopbanen steeds langer worden. Het integreren 
van sport in rehabilitatie kan daarom een belangrijk instrument 
zijn in de zoektocht naar werk. Uit wetenschappelijke literatuur 
leerden we reeds dat sport naast dat fysieke aspect ook heel 
wat positieve effecten kan teweegbrengen op mentaal vlak. 
Deelnemers van het sportproject ervaren het sporten als een 
anders samenzijn, als een activiteit die hen ontspant, prikkelt, 
hen structuur geeft en uitdaagt. Sport bleek een uitstekende 

Competentieontwikkeling via sport en bewegen: 
een traject naar activering en tewerkstelling

manier om andere doelgroepmedewerkers op een positieve 
wijze te leren kennen, ze hebben een gemeenschappelijk 
gespreksonderwerp dat niet bedreigend is. De sfeer tijdens 
productie verbeterde mondjesmaat waardoor het voor de doel-
groep aangenamer is om te komen werken. 

Niet enkel deelnemers varen wel bij de implementatie van 
sport en bewegen op de werkvloer. Ook de leidinggevenden 
van de werkplaatsen kunnen hiervan profiteren. De ervaring 
vanuit onze activerende werkvloer leert ons dat we moeten af-
stappen van een klassieke, te verbale manier van werken en dat 
een doe-gerichte aanpak de doelgroep wel aanspreekt. Sport 
biedt hen namelijk een nieuwe context waarin geobserveerd en 
getraind kan worden. Het werken met waarneembaar gedrag 
maakt de bespreekbaarheid van competenties gemakkelijker. 

Naast eerder genoemde voordelen bracht de implementatie 
van sport binnen de werking heel wat objectief gemeten resul-
taten met zich mee. Vooreerst werd de doorstroommogelijk-
heid naar werk positief beïnvloed. Alle participanten van het 
sportproject gaven aan dat ze zich fitter voelden na het tien 
weken durend individueel sportprogramma. Een grote meer-
derheid gaf aan dat ze hierdoor beter in staat zijn om te gaan 
werken en dat in de toekomst de kansen op werk hierdoor ver-
hoogd zijn. Het merendeel van de doelgroep gaf ook te kennen 
liever te komen werken wanneer een sportactiviteit ingepland 
stond. De cijfers voor ziekteverzuim vertonen een positieve 
tendens vergeleken met deze voor de implementatie van sport 
op de werkvloer. Het verwerven van een actieve levensstijl is 
een tweede domein waarop een gunstige evolutie merkbaar is. 
De fitheidsnorm (minimum 3x per week een half uur sport), die 

Kurt (*) raakte op 52-jarige leeftijd verslaafd aan heroïne. “Heel mijn leven heb ik 
dicht tegen het drugsmilieu gestaan. Mijn broers gebruikten al van jongs af aan, 
maar ik ben er steeds vanaf gebleven. Uiteindelijk heb ik er toch aan toegegeven 
en daar heb ik achteraf heel veel spijt van. Ik heb me dan ook uit eigen initiatief 
aangemeld bij de sociale werkplaats van de Sleutel. Als je met een heroïnever-
slaving kampt, neemt dat je hele dag in beslag. Hoe geraak ik aan het geld, bij 
wie moet ik zijn,… Als je dan afkickt komt er een zee van tijd vrij. Als je daar dan 
niks tegenover zet, is het heel waarschijnlijk dat je zal hervallen. Ik ben op zoek 
gegaan naar een alternatief. Voor mij was dat sport. Je begint eraan en na een 
tijdje begin je je er goed door te voelen. Langzaamaan stel je jezelf kleine doelen: 
5 minuten aan een stuk lopen, optrekken naar 10 minuten,… Zo doe je verder 
en merk je dat dit stilaan ingebouwd raakt in je manier van leven. Dat wil je niet 
meer kwijt. Het geeft een houvast. Op die manier is voor mij de kans op herval 
kleiner. Ook op het mentale front helpt sport mij.  
Ik denk er veel helderder door, kan tegenslagen beter plaatsen. Je zoekt ook geen 
mensen meer op die elke dag 20 pinten drinken en sigaretten roken. Sport helpt 
dus om dat milieu opzij te schuiven”.

“Voor ik begon op de activerende werkvloer, was ik in de Therapeutische 
Gemeenschap al veel bezig met sport. Ik zag dus het belang in van sportac-
tiviteiten in groep om zo mensen beter te leren kennen en hechtere banden 
te smeden. Dat ze competentieversterkend zouden werken, daar was ik niet 
mee bezig. Bij de opstart op de werkvloer ondervond ik al snel dat ik niet 
altijd genoeg zelfvertrouwen had om me te smijten in de groepssport. Ik had 
af en toe moeite om mijn frustraties te ventileren. Via het individuele looppro-
gramma merkte ik dat ik serieuze stappen vooruit zette wat betreft m’n zelf-
vertrouwen. Gaandeweg beleefde ik meer plezier aan groepsactiviteiten. On-
dertussen heb ik reeds een hele weg afgelegd en ondertekende ik een contract 
binnen de sociale werkplaats. Nu ik er op terugkijk merk ik dat sportlessen 
een grote invloed hebben gehad om dit te bereiken. Sommige competenties 
zijn veel gemakkelijker te bereiken in zo’n sportcontext. Neem nu het aspect 
doorzetting. Op de werkvloer volstaat het voor mij om mijn verstand op nul 
te zetten en door te gaan totdat we naar huis mogen. Sportlessen laten dit 
niet toe, waardoor je wel vooruitgang kan boeken”. Deriha (*), 28 jaar.
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ruim onvoldoende was voor de aanvang van het project, werd 
uiteindelijk behaald. Daarbovenop leerde de vergelijking van de 
conditietest pre- en postinterventie ons dat een ferme vooruit-
gang in lichamelijke conditie geboekt werd. Tot slot blijkt sport 
ook een gunstige invloed te hebben op het verhogen van het 
psychisch welzijn. 

Sport als middel tot attitude- en competentie- 
ontwikkeling

Vooraleer aan de slag kan gegaan worden met competenties en 
attitudes moeten deze naar een specifieke situatie, een sport-
context in dit geval, geoperationaliseerd worden. Zij worden 
hierbij ingedeeld in vier niveaus, die elk op zich de afstand tot 
de arbeidsmarkt weergeven. Voor de vijf attitudes en elf compe-
tenties waarmee binnen De Sleutel gewerkt wordt, is dit reeds 
gebeurd in het draaiboek. Wordt ervoor gekozen te werken met 
andere competenties, dan kunnen deze op een gelijkaardige 
manier vertaald worden.

We vertrekken dus van de competentie als lesdoel, waarrond 
een volledige sportles kan opgebouwd worden. Het draaiboek 
voorziet immers per attitude/ competentie verschillende 
werkvormen, leermiddelen en rollen met bewegings- en soci-
ale taken waaruit gekozen kan worden. De lesinhoud (soort 
sport) kan dan geselecteerd worden op basis van de context 
(sportmateriaal, locatie), sportbeoefenaars (niveau, interesse, 
aantal), en initiator (expertise). Deze manier van werken laat de 
organisatie toe om met een gekwalificeerde (externe) lesgever 
te werken. Tegelijkertijd blijft het mogelijk om te kiezen rond 
welke competentie gewerkt wordt. Een observator dient ook 
steeds de lesgever te vergezellen zodanig achteraf de broodno-
dige terugkoppeling naar de sportbeoefenaar toe kan gebeuren.

Het draaiboek als nuttig werkinstrument

Er bestaan reeds heel wat initiatieven die de combinatie van 
sport en tewerkstelling maken. Vaak is dit echter voor één spe-
cifiek onderdeel of aspect van de begeleiding. Wij gaan uit van 
een holistische benadering van sport in de trajectbegeleiding, 
met een vertaalslag van competenties naar groepssportactivitei-
ten en een focus op fitheid in het kader van arbeidsbegeleiding. 
Het draaiboek werd opgemaakt om een vlotte implementatie 
van deze dienstverlening in soortgelijke organisaties mogelijk te 
maken. Alle interventies noodzakelijk om deze sportmethodiek 
uit te rollen worden besproken. Hieraan worden telkens ook 
concrete en gebruiksvriendelijke instrumenten gekoppeld. 

Implementatie vraagt een grote flexibiliteit doordat elke orga-
nisatie natuurlijk zijn eigen specifieke werking heeft. Hier komt 
het draaiboek aan tegemoet door de noodzakelijke organisato-
rische voorwaarden aan te halen. Het kaart aan welke middelen 
men moet voorzien, welke functieprofielen nodig zijn en eventu-
ele mogelijke partners die voorhanden zijn om de sportwerking 
tot een succesverhaal uit te bouwen.

Het draaiboek dient niet enkel als eindproduct maar weer-
spiegelt ook het proces, de totstandkoming. Het geeft weer 
welke weg afgelegd werd opdat sport structureel verankerd 
kan worden binnen een bestaande werking. Veel vergelijkbare 
organisaties geven aan dat sport bij hen ‘niet pakt’. Er is wel een 
aanbod maar geen interesse. Daarom staat in deze methodiek 
de doelgroepmedewerker centraal. Er wordt zoveel mogelijk 
ingespeeld op de intrinsieke motivatie om te komen tot meer 
bewegen en sport. De participant kan en moet zelf zijn doelen 
bepalen en beweegt zich zo letterlijk én figuurlijk naar een actie-
vere levensstijl.

(*)  Om redenen van privacy gebruiken we een fictieve naam.

(1)  ESF-Project van De Sleutel in samenwerking met Weerwerk,  
Groep Maatwerk, SST en Sportwerk Vlaanderen in het kader  
van de oproep Innovatie door adaptatie.



Wie wil mee zijn met wat het netwerk van De Sleutel precies allemaal 
doet en organiseert, kan ons ook volgen op Facebook.

De Sleutel integreert sociale media structureel in haar externe com-
municatiemix. Met onze informatieve Facebook-pagina willen we vlot-
ter vindbaar zijn voor mensen die op zoek zijn naar informatie over 
verslaving, drugs, preventie,... 

Wist je trouwens dat er al diverse Facebook-initiatieven zijn gekop-
peld aan de activiteiten van De Sleutel? Zo communiceren we via de 
pagina “Sport en Bewegen” over diverse goede praktijken die verband 
houden met “bewegen” als middel tot een betere integratie van 
kansengroepen. De facebookpagina’s van Team Preventie staan ten 
dienste van interactie met leerkrachten die met onze sociale vaardig-
heidspakketten aan de slag zijn. “Groenten uit Gent” is dan weer een 
extern initiatief waarmee met sympathisanten en vrijwilligers gecom-
municeerd wordt over een gemeenschappelijk moestuinproject.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten die ons netwerk  
organiseert of van de projecten waar we mee bezig zijn: volg ons  
dan vanaf nu op Facebook. (vlot te vinden vie de homepage van  
www.desleutel.be)

[Uit het netwerk]
 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

Volg De Sleutel  
op Facebook
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