
Een drugprobleem:
hoe aanmelden?
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Editoriaal

Met de kerstvakantie voor de deur wens ik eenieder vooreerst tijd om even 
de klok stil te zetten om mentaal bij te tanken of om met de familie volop te 
genieten van het samen zijn. 

De feestdagen zijn voor onze cliënten vaak moeilijke momenten. Het zijn 
dagen van terugblikken op weinig fraais.  Straks maken we weer met zijn allen 
nieuwe voornemens. Langs alle kanten komen er boodschappen van meer, van 
minder, van anders…  Wij helpen hen graag om hun voornemens realistisch te 
formuleren en te realiseren, zoveel als mogelijk….

 Hoe vindt iemand die worstelt met een verslaving de weg naar hulp? In 
dit nummer bundelen we een aantal bijdragen waarin we het hebben over hoe 
De Sleutel deze ‘aanmeldingen’ in goede banen leidt. Om die hulpvragen nog 
efficiënter op te nemen en wachtlijsten sneller aan te pakken wordt er ook steeds 
meer samengewerkt met collega-organisaties. 

Voorbeeld van dergelijke samenwerking op ambulant niveau is het Drugs 
Expertiseteam (DET) Noord-West-Vlaanderen. Dankzij een bundeling van 
krachten met CGG Noord-West-Vlaanderen kunnen we mensen waarbij er een 
vermoeden is van een illegale drugproblematiek sneller een gedegen advies 
geven. Filip Desmit, directeur zorgverlening CGG NW Vlaanderen en Wim Vens, 
afdelingshoofd De Sleutel Brugge, lichten toe hoe DET dé toegangspoort is 
geworden van de eerste lijn in deze West-Vlaamse regio. 

We geven ook antwoord op de vraag wie bij ons voor begeleiding terechtkan 
op de werkvloer van Weerwerk Activering. “Werk” is er een middel om personen 
in beweging te krijgen. De activerende werkvloer is dé leeromgeving waar 
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zichzelf kunnen ontplooien. 
Begeleiders Jeroen en Maaike doen elk hun stuk van dit voortraject richting 
betaald werk uit de doeken. We illustreren deze aanpak met het verhaal  
van Sagar. 

Ons team preventie vraagt verder uw aandacht voor de problematiek 
van “schermgebruik”. Onze trainers delen de bezorgdheid van ouders en 
leerkrachten die aangeven dat kinderen en jongeren steeds meer verslaafd lijken 
aan hun tablet, smartphone en games. Daarom lanceren zij in 2018 gloednieuw 
materiaal rond schermverslaving. Dat we hier aandacht moeten aan besteden 
is niet nieuw. In ‘Unplugged’, het preventiepakket voor het secundair onderwijs,  
komt deze thematiek reeds aan bod. Nu pakken we dus uit met een specifiek 
programma  rond schermverslaving.

Verder kan u kennismaken met deel 4 van het boek “diagnostiek bij kinderen, 
jongeren en gezinnen”. We zijn de redacteurs dankbaar dat we de bijdrage over 
de problematiek van drugverslaving bij jongeren in dit praktijkgerichte handboek 
mochten aanleveren.

Met enige trots melden we dat De Sleutel de komende 5 jaar verder onder de 
Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning blijft staan.  Dit aanzien we 
als een zeer bijzondere erkenning voor onze organisatie.

Tot slot vragen wij aandacht voor de nakende verhuis van ons ambulant 
centrum De Sleutel in Gent naar de campus dr Guislain. Een ideale gelegenheid 
om Inge Drappier als afdelingshoofd aan het woord te laten. 

We danken u als verwijzer of donateur voor de loyale samenwerking. 

Aan allen een goede gezondheid gewenst en een voorspoedig 2018.

Damien Versele
Algemeen directeur De Sleutel
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Het ambulant centrum De Sleutel  
in Gent gaat verhuizen

De ambulante werking van De Sleutel in Gent  

verhuist naar de campus dr. Guislain. De gebou-

wen in de Stropkaai zijn niet langer geschikt en 

waren eigenlijk altijd al bedoeld als tijdelijk  

onderkomen. De verhuis valt ongeveer samen 

met het 25-jarig bestaan van deze afdeling.  

Een ideale gelegenheid om Inge Drappier als  

afdelingshoofd aan het woord te laten. 

   Waarom de verhuis?
Inge Drappier: De ambulante werking van De Sleutel in Gent 
is al verschillende keren verhuisd. Vijfentwintig jaar geleden 
zijn we begonnen in een pand aan de Kortrijksesteenweg, 
we zijn dan van de stationsbuurt verhuisd naar de Muide, 
waar we ook niet konden blijven. De plaats waar we nu zit-
ten, de Stropkaai, is een goede locatie maar is altijd bedoeld 
geweest als een tijdelijk onderkomen. Het gebouw is oud en 
uitgeleefd en zal begin 2018 afgebroken worden. Hier komt 
een nieuwbouw voor een woon- en zorgcentrum. We gaan 
dus opnieuw verhuizen! De zoektocht naar een nieuw pand 
heeft lang geduurd, want het is niet evident om een plaats 
te vinden waar een team van 20 man terecht kan en die ook 
goed bereikbaar is voor onze cliënten.

   En waar hebben jullie die plek gevonden? 
Na een lange zoektocht zijn we uitgekomen aan de andere 
kant van Gent, in het gebouw op de campus dr. Guislain. 
Daar waren totnogtoe de centrale diensten van De Sleutel 
gevestigd. Het huis op deze campus is gemakkelijk bereik-
baar voor onze cliënten: de tram stopt voor de deur en er is 
voldoende parking. We zitten ook dichter bij enkele afdelin-
gen van De Sleutel waar we intensief mee samenwerken: de 
therapeutische gemeenschap voor dubbel diagnose (TGG), 
de sociale werkplaats en ook het crisis-en interventiecentrum 
in Wondelgem ligt maar enkele tramhaltes verder. We plan-
nen om in februari 2018 te kunnen verhuizen. Dat hangt ook 
af van de verhuis van de centrale diensten naar de campus 
van het multifunctioneel centrum Sint-Jozef aan de E. de 
Deynestraat in Gent. Eens het huis beschikbaar is, doen we 
aanpassingswerkzaamheden omdat er nood is aan voldoen-
de gespreksruimten.

   Wat zijn de implicaties voor de cliënten?
We verwachten niet dat die groot zullen zijn. Onze werking 
verandert niet. We blijven doen waar we al jarenlang expertise 
in opgebouwd hebben. Voor sommige mensen zal het dich-
ter zijn, voor anderen wat verder, maar zoals gezegd is de  R
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site in principe goed bereikbaar en goed gekend. Enkel voor 
wie met de trein komt zal de verplaatsing wat complexer zijn. 
De nabijheid van het psychiatrisch centrum kan voor sommi-
gen misschien een kleine drempel zijn. Maar ons gebouw is 
gesitueerd op het begin van de campus en ik voorzie dat die 
eventuele weerstand snel zal overwonnen worden. 

   Wat is de meerwaarde van de nieuwe plek voor 
de verwijzers?
Verwijzers komen hier inderdaad regelmatig over de vloer. 
Dikwijls volgen zij de eerste gesprekken met de cliënten 
mee. Maar ook voor hen zal er weinig wezenlijk veranderen, 
want onze hulpverlening blijft dezelfde. Ik denk en ik hoop 
dus dat ze ons op de site van het dokter Guislainziekenhuis 
even gemakkelijk gaan vinden als hier aan de Stropkaai. 

   En hoe reageren de medewerkers?
Het team reageerde eerst afwachtend. Er is al zolang sprake 
van een verhuis. Nu weten ze dat het menens is en kijken 
ze er naar uit. Dit gebouw is uitgeleefd en hier werken is 
eigenlijk niet langer doenbaar, in het nieuwe gebouw zal het 
comfortabeler werken zijn, we kijken uit naar betere werk-
omstandigheden en dat is een prettig vooruitzicht!

    Gaan jullie iets speciaals doen ter gelegenheid 
van de verhuis?

De verhuis valt ongeveer samen met ons 25-jarig bestaan 
en dat moet zeker gevierd worden! Want we zijn nu een 
gevestigde waarde in het Gentse hulpverleningslandschap. 
We gaan van deze viering dus iets speciaals maken. Wat we 
exact gaan doen weten we nog niet, maar het zal zeker iets 
spraakmakends zijn! In een volgend nummer van dit maga-
zine vernemen jullie meer.

De symbolische nieuwe voordeur – werk van één 
van onze cliënten - is alvast ter plaatse op de 
nieuwe stek.
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Het Drugs Expertiseteam Noord-West-Vlaanderen 
is dé toegangspoort van de eerste lijn 

Mensen bij wie er een vermoeden is van een illegale drugpro-
blematiek sneller een gedegen advies geven. Dankzij een bunde-
ling van krachten en een sterke sensibilisering van de eerste lijn, 
maakt het Drugs Expertiseteam dit in een groot deel van West-
Vlaanderen waar. De samenwerking tussen CGG Noord-West-
Vlaanderen en De Sleutel – uniek in de verslavingszorg – heeft 
er intussen voor gezorgd dat de wachtlijsten zijn weggewerkt. 
We zitten aan tafel met twee psychologen en laten hen dit 
verhaal doen. Filip Desmit is directeur zorgverlening CGG NW 
Vlaanderen en Wim Vens is afdelingshoofd dagcentrum De 
Sleutel Brugge.

Eerst gaan we even terug in de tijd. Filip Desmit (53) en Wim 
Vens (43) kaderen de nieuwe samenwerking in de grote bewe-
ging van de vernieuwing van de geestelijke gezondheidzorg, 
m.n. de tendens naar de vermaatschappelijking van de zorg (art 
107). Hoe kan die zorg in de toekomst beter georganiseerd wor-
den? “Concreet denk ik dan aan het invoeren van vermaatschap-
pelijkende initiatieven zoals het mobiele behandel- en crisisteam 
als antwoord op de afbouw van bedden”, zo steekt Filip Desmit 
van wal. Om dit te kunnen moeten verschillen in visie en cultuur 
overbrugd worden.

Daarnaast stelde de overheid ook een aantal andere functies 
voorop – zonder middelen – die moesten gerealiseerd worden: 
alles wat te maken heeft met wonen, arbeidszorg. Maar ook 
preventie, vroegdetectie, vroeginterventie en de verhouding met 
de eerste lijn. 

Psychiatrisch expertiseteam als voorbeeld
“Inspelend op die evolutie creëerden we in onze regio (in 
2013) met alle betrokken actoren reeds een ander aanmeld-
punt ten dienste van de eerste lijn: het Psychiatrisch Exper-
tiseTeam (PET). Het is immers in de huisartsenpraktijk, bij 
de thuiszorgdienst of het CAW, dat men de GGZ-problema-
tiek eerst opmerkt. We moeten die eerstelijnswerkers helpen 
zodat ze met hun cliënten verder aan de slag kunnen. De 
huisarts met zijn patiënt, de OCMW-medewerker met zijn 
cliënt aan het loket. En in een aantal situaties is gespeciali-
seerde zorg nodig. Het PET is de plaats waar verwijzers te-
rechtkunnen met al hun vragen. Niet alleen om hun cliënten 

op een vlotte manier te kunnen toeleiden 
naar meer gespecialiseerde ggz-zorg, ook 
voor advies, consult, netwerkopbouw, 
netwerk ondersteuning. Zelfs ook voor 
vorming en deskundigheidsbevordering”, 
aldus Desmit. 

Het is ook de bedoeling van PET om bin-
nenkomende vragen te filteren, zodanig dat 
niet alles gepsychiatriseerd wordt. Expertise 
inzetten om de eerste lijn verder hun job te 
kunnen laten doen. Dat is dus de context 
van waaruit het Drugs Expertiseteam (DET) 
is kunnen groeien.

Vroegdetectie en vroeginterventie
Wim Vens: Eigenlijk is DET een gevolg 

van een projectaanvraag rond vroegdetectie 
en vroeginterventie die werd ingediend 
door het CGG, met dagcentrum De Sleutel 
Brugge als partner. We hoopten dankzij het 
Impulsfonds van de provincie en de koppe-
ling van twee vroeginterventieprojecten (VIP 
en VIDa) extra middelen te vinden om die 

werking uit te breiden. Het project werd niet goedgekeurd maar 
onze onderlinge afstemming was dermate vlot verlopen dat 
we meteen bekeken hebben wat we al konden doen met eigen 
middelen. 

Zo groeide langzaam de samenwerking. Dit opende oppor-
tuniteiten. Al snel werd het ook een verhaal van indicatiestel-
ling. Zeker omdat werd vastgesteld dat er in de vroeginterven-
tieprojecten heel wat jongeren belandden waar er al tekenen 
van verslaving voorkwamen, of waar andere zorg nodig was, 
toeleiding naar meer gespecialiseerde zorg. 

Wim Vens: Binnen De Sleutel leefde ook de ambitie om in 
te spelen op de laatste staatshervorming, die tot gevolg heeft 
dat de verslavingssector onder Vlaamse voogdij komt. Als de 
sector, zoals minister Vandeurzen bepleit, zal inkantelen in de 
geestelijke gezondheidszorg, is het logisch om die operatie  

Samenwerking met CGG versterkt ambulant  
aanbod en werkt wachtlijsten weg

DET in een notendop 

Het Drugs Expertiseteam is een initiatief van De Sleutel en CGG Noord-West-
Vlaanderen, partners binnen het Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen. 
Als verwijzer kan je er elke werkdag terecht met al je vragen rond het thema 
drugs. Een expert staat telefonisch ter beschikking van 8.30 tot 12.00 u op 
050-40 77 77.

   Voor wie 
Voor alle zorgaanbieders uit eerste lijn (huisarts, thuiszorg, welzijn,…),  
CLB, GTB, BJZ en de justitiële sector, zowel voor minder– als meerderjarige  
cliënten.

   Wanneer? 
U wordt geconfronteerd met een cliënt met (een vermoeden van) een illegale 
drugproblematiek? 
U wil hieromtrent advies, ondersteuning bij verdere behandeling, breder  
overleg met verschillende actoren… 
U overweegt deze cliënt door te verwijzen voor verdere gespecialiseerde  
zorg… ?
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in te leiden via de “voordeur”, dit wil zeggen wanneer nieuwe  
cliënten en verwijzers ons contacteren.

Om dit te realiseren gingen het CGG en De Sleutel, de 
ambulante partners die in de regio bezig zijn met de problema-
tiek van de illegale middelen,intensiever samenwerken. Alle 
expertise (van preventiewerking CGG, preventie TAD, Vida, VIP, 
indicatiestellingsteam De Sleutel) is nu gebundeld achter één 
portaal.

Desmit: In de praktijk kregen we voorheen bij het CGG ook 
al aanmeldingen voor illegale middelen, meestal voor cannabis. 
Vroeger deden we dan zelf de weging. En soms waren er grens-
gevallen. Bij een uitgesproken middelenproblematiek verwezen 
we door naar De Sleutel. Maar bij heel wat mensen met GGZ-
problematiek is het niet zo duidelijk. Vaak werd ingezet op GGZ-
problematiek en werd tegelijk een psycho-educatiereeks rond 
cannabis gestart. Om problemen in die grijze zone te vermijden 
werd – nog voor de introductie van DET – met De Sleutel af-
gesproken om eenzelfde weging toe te passen, op basis van 
dezelfde criteria. 

Vens: Eénmaal je dezelfde taal hanteert, kan je vlot informa-
tie uitwisselen waarmee je meteen aan de slag kan. Als je dat 
niet doet, creëer je een moeizaam doorverwijzingsverhaal. Met 
DET wilden we dit counteren. Komen tot een vlot traject voor 
de cliënt, vermijden dat er bij doorverwijzen telkens een nieuwe 
intake nodig is… En dat is goed gelukt. 

Eén duidelijk aanmeldpunt
Desmit: We zijn vertrokken van de vaststelling dat er voor 

drugproblemen nog te laat toegeleid wordt naar centra met 
expertise of dat er vaak te weinig mee gedaan wordt. Soms 
tracht men in eigen beheer dingen te doen die echter niet altijd 
werken. Vandaar onze focus op ondersteuning van die eerste 
lijn. De verwijzer helpen door expertise toegankelijk te maken 
staat voorop.

Vens: Dankzij DET is er voor illegale drugproblemen in  
de regio nu één duidelijk aanmeldpunt, bemand door een  
gemengd team van medewerkers, zowel van De Sleutel als  
van CGGZ. Een problematiek echt vroeg detecteren kunnen  
we echter niet zelf doen. Daar hebben we al die partners voor 
nodig. Het eerste jaar werd veel geïnvesteerd in het sensibilise-
ren en responsabiliseren van de eerstelijnspartners. 

Desmit: We maken het de huisarts, CLB-, welzijnswerker, 
OCMW extra gemakkelijk. Er is maar één nummer. Het gebeurt 
nog te vaak dat een huisarts aan iemand met een drugproble-
matiek gewoon vraagt om eens naar het dagcentrum te bellen. 
Dat is een passieve verwijzing. Dat willen we veranderen: van 
de verwijzer wordt verwacht dat hij ook de rol als echte partner 
in een traject opneemt.

Zij kunnen bij ons hun probleem schetsen, wij helpen hen  
verder. Ook bij vermoeden van gebruik of als ze twijfelen over 
een aanpak. Contactname met ons kan zelfs anoniem. 

Vens: Een telefoon naar ons hoeft dus zeker niet noodzake-
lijk in een aanmelding voor een begeleiding te resulteren. Inte-
gendeel. En dat is toch wel een groot verschil met vroeger. 

Desmit: Klopt en dat werkte drempelverhogend. Een ver-
wijzer wist bijna vooraf dat de cliënt daarna op gesprek zou 
moeten… Vandaag zijn we heel duidelijk. Bel ons, ook voor een 
case in de grijze zone. Een huisarts die een consult met een 
druggebruiker wil voorbereiden en advies wil inwinnen over wat 
een goede aanpak kan zijn, mag ons gewoon bellen.

Vens: Het is ook belangrijk te weten dat DET losstaat van 
het onthaal van ons dagcentrum. Je belt naar het DrugsExper-
tise Team. Deze experts zijn 100% beschikbaar voor advies. 

Desmit: We richten ons hiermee dus naar alle verwijzers die 
niet gespecialiseerd zijn in de verslavingsproblematiek. Tegelijk 
kunnen verwijzingen vanuit het GGZ of de drugspecifieke hulp-
verlening nog altijd rechtstreeks contact met De Sleutel nemen 
voor een aanmelding.

Hoe loopt dit in de praktijk?
Vens: Op het aanmeldpunt wordt eerst een telefonische 

screening gedaan. Hierna worden de nieuwe intakedossiers 
besproken tijdens de zogenaamde patiëntentafel, waar de indi-
catiestelling gebeurt. Alle betrokken DET-medewerkers zetelen 
in dit multidisciplinair overleg dat wordt aangestuurd door de 
verslavingsarts, verbonden aan ons dagcentrum. Deze werk-

FOCUS OPAANMELDINGEN

Filip Desmit (rechts) is directeur zorgverlening  
CGG NW Vlaanderen samen in beeld met  
Wim Vens afdelingshoofd dagcentrum De Sleutel 
Brugge. 
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wijze houdt dus een verdere professionalisering in. Sinds de 
start van DET zit er ook iemand van het jongerenteam van GGZ 
mee aan tafel zodat we tevensbeschikken over expertise rond 
psychiatrische problematiek en pathologie. Recent stapte ook 
het MSOC Oostende mee in. 

Desmit: We zetten heel sterk in op sensibilisering, vorming 
en deskundigheidsbevordering. We stellen op alle mogelijke 
fora (CLB, OCMW,….) zowel DET als PET voor en zeggen er 
meteen bij dat we ook voor hen vorming aanbieden. In de 
praktijk is ons dagelijks werk natuurlijk de beste promotie. Een 
verwijzer onthoudt natuurlijk meteen of concrete hulpvragen al 
dan niet leiden tot een kwalitatief traject.

 
Aanklampende aanpak

Vens: We werken op afroep en kiezen ervoor om waar nodig 
outreachend te werken. We nemen hierbij onze expertise mee 
o.m. uit eerdere initiatieven binnen bijzondere jeugdzorg.

Desmit: Die aanklampende aanpak was voor De Sleutel, als 
gevolg van RIZIV-financiering niet altijd mogelijk. Dankzij de 
samenwerking kan dit nu wel. Vindplaatsgericht werken kan als 
we het opportuun achten. Voor sommigen is de rechtstreekse 
stap naar De Sleutel ook te groot. Nu kunnen we beter inzetten 
op een motiverend traject. 

Vens: Het is dus complementair: samen doen we meer dan 
apart. Sowieso werken we volgens het model van shared de-
cision making. Voor een cliënt die een opname niet ziet zitten 
kan een ambulante aanmelding bijvoorbeeld een opstap zijn 
naar gespecialiseerde drughulpverlening.

Waren er obstakels in de samenwerking?
Vens: Het was niet evident, ook al omwille van de verschil-

lende financiering. Binnen de drughulpverlening is dit dan ook 
een uniek verhaal. Voor mij was de uitdaging om de werking 
van het Dagcentrum zo veel mogelijk af te stemmen op de 
realiteit van de GGZ in deze regio. 

Desmit: Er was van bij het begin een grote bereidheid om 
de vertrouwde paden te verlaten, ook bij de medewerkers. 
Vens: De samenwerking is ook een logisch gevolg van een 
evolutie waar regionale netwerken steeds relevanter zijn. Voor 
De Sleutel, een netwerk van afdelingen, is dit een grote om-
slag.

Voordelen 
De drempel om aan te melden is nu verlaagd. Zeker voor 

jongeren. Aanmelden bij DET werkt ook efficiënter en biedt 
meer garantie op zorg op maat. Vroeger meldde men zich 
rechtstreeks aan in het dagcentrum en waren er wachtlijsten 
voor intakes. Er ging dus tijd verloren. Nu kunnen er na de 
indicatiestelling al meteen andere zaken door andere partners 
opgenomen worden, weliswaar met de nodige ondersteuning.R
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Desmit: Het beantwoordt ook aan het concept van de 
minst ingrijpende zorg: aan de ene kant de jongere die samen 
met zijn opvoeder in de bijzondere jeugdzorg verder aan de 
slag gaat rond problematisch gebruik. Aan de andere kant 
het outreachtende gebeuren waar we stapsgewijze proberen 
toe te leiden tot een opname. En inderdaad de efficiëntie 
verhoogt. Je kan geen verkeerde vraag stellen wanneer je naar 
het DET belt. Voor heel wat mensen blijft het moeilijk om de 
juiste plaats voor hulp vinden een probleem. Dat was een 
nood waaraan we nu kunnen beantwoorden.

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

“Het gebeurt nog te vaak dat een huisarts aan  
iemand met een drugproblematiek gewoon 
vraagt om eens naar het dagcentrum te bellen. 
Dat is een passieve verwijzing. Dat willen we 
veranderen: van de verwijzer wordt verwacht 
dat hij ook de rol als echte partner in een traject 
opneemt”.
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Bij een toenemend aantal cliënten start een ambulant hulpver-
leningstraject met een online aanmelding via onze website. Het 
gaat vooral om mensen die nog niet eerder als cliënt bij De Sleutel 
hadden aangeklopt. 

In 2006 noteerden we over de verschillende afdelingen 
van De Sleutel 3864 aanmeldingen (2817 voor een ambulant 
traject, 1047 voor een residentieel traject). De overgrote meer-
derheid hiervan blijft dit via de traditionele weg doen (vaak 
telefonisch). Het aandeel personen dat via ons aanmeldings-
formulier op de website een hulpvraag stelt, neemt wel toe. 
Sinds het laatste kwartaal van 2016 loopt het aantal online 
aanmeldingen op tot 400 op jaarbasis of ruim 10% van alle 
aanmeldingen. Sinds 2013 was er sprake van circa 300 online 
aanmeldingen op jaarbasis. 

Tijdens de startperiode in 2013 telden we gemiddeld 5 aan- 
meldingen per week. Gestaag bleef dit aantal toenemen. In 

Online aanmeldingen
blijven toenemen

[Uit het netwerk]

De verslavingszorg is volop in beweging. De individuele 
hulpvrager staat meer centraal. Wie op zoek is naar hulp, 
moet vlot de weg vinden naar zorg op maat. Een betere 
samenwerking tussen hulpverleners moet de zorgconti-
nuïteit waarborgen. Hiermee wordt ingespeeld op de ten-
dens van de vermaatschappelijking van de zorg en op de 
nakende inkanteling bij Vlaanderen. We leren steeds beter 
denken vanuit de vraag in plaats vanuit het eigen aanbod. 

Niet iedereen vindt tijdig de weg naar de drughulpver-
lener. Soms zijn er wachtlijsten, soms is het aanbod niet 
afgestemd op de noden. Om de bereikbaarheid en het 
beantwoorden van aanmeldingen te optimaliseren zien 
we verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan. Zo 
is er in Brugge sinds begin 2016 een Drugs Expertiseteam 
operationeel, een initiatief van De Sleutel en CGG Noord-
West-Vlaanderen (zie blz 5). Verder loopt er in de West-
hoek een samenwerking met Kompas om het regionale 
drughulpaanbod te verstevigen.

Ook in Antwerpen is er een soortgelijke beweging in 
gang gezet, dit onder impuls van de tendering door de 
stad. Daar wordt begin 2018 een gezamenlijk aanmel-
dingspunt voor Alcohol- en Drugproblemen (AADA)  
opgestart, dit in een samenwerkingsverband tussen  
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2015 noteerden we gemiddeld 5,7 aanmeldingen per 
week, in 2016 gemiddeld 6,4 aanmeldingen per week. 
Sinds het laatste kwartaal van 2016 merken we echter 
een spectaculaire toename tot ruim 8 online aanmeldin-
gen per week.

We bereiken via onze online aanmeldingen “andere” 
cliënten. Drie kwart zijn effectief nieuwe cliënten die zich 
niet via de “gewone” kanalen voor hulp tot ons gericht 
hebben. Vijf op zes online aanmeldingen zijn vragen 
voor een gesprek (een afspraak) in een dagcentrum. 

Als we kijken naar het tijdstip van aanmelding dan 
merken we dat bijna de helft van de online-aanmeldingen 
gebeurt buiten de werkuren (niet tussen 8u30 en 18u). 
Op de begindagen van de week melden er meer mensen 
online aan (19% op maandag), terwijl de weekenddagen 
een pak lager ‘scoren’ (18% op zaterdag en zondag  
samen).

Aanmeldingen: samenwerken om 
betere kwaliteit te leveren

dagcentrum De Sleutel Antwerpen, ADIC, CGG Vagga 
en Free Clinic. Het AADA is een laagdrempelig aanmel-
dingspunt voor volwassenen met een verslavingspro-
bleem, hun context én intermediaire hulpverleners. Het 
voorziet in een gerichte doorverwijzing naar het gedif-
ferentieerde Antwerps aanbod van begeleidingstrajec-
ten voor meerderjarigen die een probleem hebben rond 
middelengebruik en/of gedragsverslaving. Ook het via 
adequate en gerichte doorverwijzing ondersteunen van 
de context is een expliciet aandachtspunt. De diverse 
begeleidingstrajecten starten vanuit dit nieuw centraal 
aanmeldingspunt. 

Ook binnen De Sleutel zelf wordt gezocht naar  
de optimalisering van de dienstverlening. Zo zijn er 
concrete plannen om de residentiële aanmeldingen 
binnen het eigen netwerk te vereenvoudigen. Doelstel-
ling is snel en flexibel trajecten op maat van de cliënt 
maken en behandelprogramma’s inhoudelijk op elkaar 
bouwen zodat trajecten naadloos verder lopen. We 
willen komen tot een vlottere schakeling tussen onze 
opname-units en voorkomen dat een cliënt en een  
verwijzer zelf meerdere units binnen ons netwerk  
moet contacteren. 
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Bij Weerwerk Activering is “werk” een middel om 
personen in beweging te krijgen. De activerende 
werkvloer is dé leeromgeving waar mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt zichzelf kunnen ont-
plooien. Al wie ‘werk’ ziet als een hefboom in de stap 
naar een gezondere levensstijl, kan oefenen op zo’n 
zorgwerkvloer.

Welke doelgroepmedewerker komt in aanmerking om zich 
aan te melden op dergelijke werkvloer? En bestaat er één 
vast parcours? Begeleiders Jeroen en Maaike (lees blz 10) 
doen elk hun stuk van dit voortraject richting betaald werk 
uit de doeken. We illustreren de methodiek aan de hand van 
een verhaal van een cliënt (lees blz 11).

Kandidaat voor de activerende werkvloer?
Jeroen De Man is bij Weerwerk Activering verantwoor-

delijk voor de aanmeldingen (intakegesprekken en adminis-
tratie) en is daarnaast actief als jobcoach van de groenploeg 
(evaluatiegesprekken, ondersteuning medewerkers, werken 
met competenties). We vragen hem langs welke weg een 
medewerker zich kan aanmelden? 

Jeroen: Vooreerst kan de medewerker zichzelf spontaan 
aanmelden. Dit kan in de praktijk zowel telefonisch als via 
mail. Vervolgens krijgt de kandidaat een afspraak ter plaat-
se. Een tweede en qua aantallen belangrijker kanaal, zijn de 
doorverwijzers. Dan denk ik aan de VDAB, het OCMW of 
aan de drughulpverlening. Concreet kan het zijn dat ADIC 
of het ambulant centrum van De Sleutel in Antwerpen ons 
contacteert. Dan wordt overlegd of de betrokkene in aan-
merking komt voor ons aanbod in Weerwerk Activering.  
Van alle starters schommelt het aandeel spontane aanmel-
dingen van de medewerker zelf rond de 5%. De gemiddelde 
leeftijd van wie aanmeldt is tussen de 30 à 35 jaar.

Komt iedereen in aanmerking?
Jeroen: Niet iedereen voldoet aan de voorwaarden. Dat 

is een heikel punt. We zijn immers afhankelijk van subsidies 
en werken met bepaalde statuten. Er gelden drie criteria 
op vlak van inkomen. Iemand die op mutualiteit staat kan 
rechtstreeks starten. Hetzelfde geldt voor wie een leefloon 
ontvangt via het OCMW van Antwerpen. Daarnaast komen 
alle personen in aanmerking die een inkomen hebben met 
een arbeidszorgstatuut via de Gespecialiseerde Trajectbege-
leiding (GTB). Het gaat om personen die meer nood heb-
ben aan zorg, om te evolueren richting arbeid. Ze hebben 
een duwtje nodig om die stap te zetten. Ze worstelen vaak 
nog met allerhande problemen waardoor ze nog onvoldoen-
de met werk bezig zijn. 

Centraal instrument binnen Weerwerk Activering is de  
activerende werkvloer: de medewerker is actief in een leer- 
en werkomgeving die sterke gelijkenissen vertoont met een 
reële werkvloer, maar de nadruk ligt er op leren. Tegelijk 
wordt aandacht besteed aan de zorg voor deze personen. 
Werk is een methodiek om de medewerker in beweging te 
krijgen en zorg is nadrukkelijk aanwezig om dit leerproces 
te begeleiden. Deze ‘Place and Train’ methodiek geeft bij 
deze doelgroep goede resultaten.

Is het een soort voortraject om later in de operati-
onele ploegen van Weerwerk mee te draaien?

Jeroen: Dat kan. Om tot een goede inschatting te  
komen, bekijken we tijdens de aanmelding hoe het bij 
een kandidaat gesteld is met de stabiliteit rond de le-
vensdomeinen; fysieke gezondheid, psychische gezond-
heid, arbeid-opleiding-inkomen, alcohol en druggebruik, 
justitiële situatie, familiale en sociale relaties. Als het 
iemand is die nog bijna dagelijks heroïne of speed ge-
bruikt, dan kunnen we niet richting reguliere tewerkstel-
ling gaan, maar dan is een activeringstraject aangewe-
zen. We weten immers dat de uitval te groot is. Als het 
iemand is die aan het stabiliseren is of in behandeling 
is voor zijn druggebruik, dan zijn er acties mogelijk rich-
ting een of andere vorm van tewerkstelling, zoals onze 
eigen operationele ploegen. Ook de hulpverleners blij-
ven natuurlijk continu betrokken doorheen zo’n traject. 

Weerwerk Activering is een divisie van vzw Sociale Werk-
plaats De Sleutel. Als maatwerkbedrijf en arbeidszorg-
werkvloer in de regio’s Gent en Antwerpen staat Weerwerk 
in voor het begeleiden van volwassenen met een versla-
vingsgeschiedenis naar een duurzame tewerkstelling. Wie 
kampt met twijfel, herval en instabiliteit op levensdomei-
nen, en wie ‘werk’ ziet als een hefboom in de stap naar een 
gezondere levensstijl, kan op zo’n werkvloervloer terecht. 
Vanuit jarenlange ervaring ontwikkelde Weerwerk Active-
ring verschillende modules in het coachen van persoonlij-
ke ontwikkeling. Zo’n traject is echt maatwerk, de duurtijd 
is afhankelijk van medewerker tot medewerker. 
 Wie dit uitgebreid voortraject op de activerende werkvloer 
niet nodig heeft, kan sinds enige tijd ook terecht bij JUMP-
START, een verkort intensief traject. Binnen dit ESF-project 
en in samenwerking met partners uit de (drug)hulpverle-
ning, wordt op 5 weken tijd duidelijk wat iemand kan en 
wil bereiken en welke acties hiervoor nodig zijn. 
Kenmerkend voor Weerwerk Activering is de intensieve 
begeleiding, het positief hanteren van feedback en het  
gebruik van diverse meetinstrumenten. Deze zorgen 
ervoor dat de medewerker zich bewust wordt van nood-
zakelijke stappen om te groeien naar de arbeidsmarkt en 
een stabiele tewerkstelling. 

Zijn er minimale technische vaardigheden vereist?
Jeroen: Niet echt. We verwachten wel dat ze zich kunnen 

uitdrukken in het Nederlands. Dat is een voorwaarde omdat 
we groepsgericht werken. We bekijken wel wat voor opdracht 

Wie kan terecht op de  
werkvloer van Weerwerk  
Activering?

[Medewerker aan het woord]
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we iemand geven op de activerende werkvloer. Een traject enkel 
met fysiek inpakwerk zullen we niet aanbieden aan iemand met 
een medische problematiek die bijvoorbeeld afwisselend ook al 
zittend moet werken. We bekijken in dit stadium nog niet hoe 
kwalitatief het afgeleverde werk is. Wel wat iemand kan.

Aan wat voor opdrachten mag men zich verwachten en 
hoe intensief is dit?

Jeroen: Op dit moment bieden we groenwerk aan, zoals 
borstelen, onkruid verwijderen, … Dus weinig machinaal 
werk. Maar ook zwerfvuil inzamelen op openbare terreinen. 
Verder hebben we ook inpakwerk allerhande, dat is deels wel 
machinaal. Medewerkers starten hun voortraject hier met 
minimum drie halve dagen werken per week. Dit bouwen we 
stelselmatig op tot ze 4 volledige dagen aan het werk zijn. 
We laten hen in de mate van het mogelijke in alle opdrachten 
eens meedraaien. Als dit een tijdlang goed lukt, dan eindigt 
voor hen fase 1. Ze moeten dus aantonen dat ze voldoende 
stabiel zijn om naar fase 2 te kunnen gaan. In fase 2 begint 
dan het JUMPSTART verhaal (zie blz 10).

Dagelijks zijn er op de activerende werkvloer gemiddeld 10 
personen aan de slag. Er wordt individueel op maat gewerkt. 
De duurtijd van het voortraject hangt sterk samen met hoe 
stabiel een persoon is. Onderneemt iemand acties? Hoe lang 
duurt het vooraleer iemand tot inzicht komt? 

Jeroen: Als we bijvoorbeeld merken dat iemand constant 
zijn woning verliest, dan zullen we niet starten richting 
tewerkstelling. Maar dan zullen we eerst inzetten op een 
stabiele eigen stek. Zo’n traject kan dan langer aanslepen. 
Hetzelfde geldt rond arbeidsattitudetraining. Zal die persoon 
zich goed inzetten? Welke werkervaring heeft iemand? Dat 
wisselt dus zeer van persoon tot persoon. 

De begeleiding is intensief. Hoe pakken jullie dat aan 
om medewerkers in beweging te krijgen? 

Jeroen: Als team werken we met één doel voor ogen: 
de afstand naar de arbeidsmarkt zo klein mogelijk maken, 
zodanig dat de medewerker aan de slag kan in de sociale 
economie of in de reguliere economie. Dit is sterk afhankelijk 
van het profiel. Voor sommige is meedraaien in het normaal 
economisch circuit te hoog gegrepen, voor hen streven we 
naar het hoogst haalbare niveau van tewerkstelling. Als ze uit Pa
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een therapeutische programma komen en voldoende stabiel 
zijn zullen ze wellicht wel sneller die stap kunnen zetten. 

Arbeidsbelemmerende factoren?
De aanmeldingen worden om de twee weken binnen het 
mulitidisciplinaire team besproken, hier kijkt iedereen vanuit 
zijn eigen discipline. De werkplaatsleider doet dit als baas. 
De prevocationeel medewerker is aan de slag als trainer van 
arbeidsattitudes. 

Jeroen: Die prevocationele training is heel belangrijk tij-
dens de eerste fase. Deze trainer staat letterlijk naast de me-
dewerker op de werkvloer en geeft al werkend rechtstreeks 
feedback op een 5-tal attitudes zoals beleefdheid, voorko-
men, werk en privé gescheiden houden. Er wordt geobser-
veerd, gemeten en feedback gegeven. Afhankelijk van het 
ingeschaalde niveau wordt dan geoordeeld of iemand klaar 
is voor de sociale (vanaf niveau 3 op de participatieladder) 
of reguliere economie. Daarnaast is er de empowerment 
begeleider die vooral focust op de levensdomeinen. Een-
maal per week verlaat men de werkvloer om in dialoog te 
treden en de groepsdynamiek zijn werk te laten doen. 

Samen in groep nadenken over de problemen waar ze 
tegen aanlopen?

Jeroen: Inderdaad. Een goed voorbeeld is spreken over 
de arbeidsbelemmerende factoren. Door in gesprek te gaan 
met elkaar kunnen de deelnemers sneller tot actie aangezet 
worden. Ze verwerven sneller inzicht in hun probleem. Het 
is gemakkelijker om iets van een lotgenoot te aanvaarden 
dan van een begeleider op de werkvloer. Ze leren om een 
realistisch beeld te krijgen wat werken is en welke invloed dit 
kan hebben op de rest van hun leven. Bijvoorbeeld door hen 
een weekplanning of een afsprakenplan te laten opstellen. 
Ze leren hoe ze zich beter kunnen organiseren, bijvoorbeeld 
door ’s avonds boodschappen te doen ipv ’s ochtends, met 
het risico van te laat te komen. 

Wat als iemand zich aandient die al meteen in de 
werkplaats aan de slag wil? 

Jeroen: Alle aanmeldingen lopen via mij. We zorgen als 
team zelf voor een inschatting. Hoe komt deze persoon 
voor tijdens het intake gesprek, wat is zijn interesse, wat is 
de doelstelling. Dan bekijken we in team of die persoon dat 
voortraject nodig heeft om de arbeidsattitudes te trainen of 
niet. Als iemand verwezen wordt door partners uit de versla-
vingszorg en met goed gevolg een programma doorlopen 
heeft dan weten we dat die arbeidsattitudes wellicht goed 
zitten. Ze kunnen meestal rechtstreeks instappen in JUMP-
START.

Jeroen De Man werkt ondertussen 4 jaar in Sociale 
Werkplaats Antwerpen en is verantwoordelijk  
voor de aanmeldingen. Ergotherapeute Maaike 
liep eerder al stage binnen Weerwerk en is  
nu actief als ESF-medewerker.

FOCUS OPAANMELDINGEN
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Het reguliere activeringsaanbod is niet afgestemd op men-
sen uit kansengroepen. Te vaak denken sommigen dat ze 
best meestappen met wat VDAB hen aanbiedt. De ervaring 
leert dat zulke activering die niet aansluit bij de interesses 
en mogelijkheden, ook niet werkt. Zeker niet bij mensen 
met een verslavingsproblematiek die eigenlijk extra begelei-
ding nodig hebben. 

Om te kunnen aanmelden binnen JUMPSTART is het 
noodzakelijk dat de medewerker voldoende stabiliteit heeft 
kunnen inbouwen. Die instapnorm houdt in dat een aantal 
basisattitudes voor werk aanwezig zijn en dat er op de 7 
levensdomeinen geen grote problemen zijn die activering 
in de weg staan. Het hoofddoel is te komen tot een realis-
tisch jobdoelwit. Om aan te melden moet men minimum 
18 jaar zijn. 

In 2018 organiseert Weerwerk Activering zes instapmo-
menten voor de module ‘JUMPSTART’. Het gaat om een 
vijf weken durend traject. Maar wie kan daar terecht en  
wat mag je verwachten? ESF-projectmedewerker Maaike 
Boonstra licht toe.

Maaike: In deze module moet een kandidaat gedurende  
30 u per week kunnen deelnemen. Verder is het noodzake-
lijk dat hij de instructies begrijpt, zichzelf kan uitdrukken 
en een gesprek rond een traject en planning kan voeren. Er 
wordt verwacht dat hij ook zelf de afgesproken acties uit-
voert en in staat is gebleken zich aan afspraken te houden. 
En wie komt er in de praktijk in JUMPSTART terecht? Dat 
zijn personen die al de eerste fase op de activerende werk-
vloer positief afgerond hebben, of personen met voldoende 
stabiliteit die via externe vaste partners worden doorver-
wezen. Zo is er een partnership met AC ’t lokaal, het lokaal 
activiteitencentrum van Beschut Wonen M.I.N., met Adic 
en met het ambulant centrum De Sleutel van Antwerpen. 
Ook andere organisaties kunnen doorverwijzen.

Welk resultaat mag verwacht worden van  
JUMPSTART?

Maaike: Het is een programma dat zich richt op het zet-
ten van stappen naar werk. Concreet gaat het om een inten-
sieve begeleiding, gedurende 5 kalenderweken, die de cliënt 
een duidelijk beeld geeft van het eigen kunnen, van de per-
soonlijke wensen met betrekking tot werk én uitmondt in 
het opstellen van een SMART persoonlijk ontwikkelingsplan 
waarmee hij/zij dadelijk aan de slag kan.

Tijdens JUMPSTART nemen we de deelnemers mee op 
een zoektocht naar wat gewenst en wat haalbaar is. Ieder-
een leert opnieuw te dromen, te kijken naar de eigen pas-
sies en interesses die te lang zijn ondergesneeuwd. 

JUMPSTART zorgt dankzij intensieve  
begeleiding voor inzicht in het eigen kunnen en 
een concreet jobdoelwit
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[Project in de kijker]

Maaike: Gedurende dit intensief traject doen we profiel-
onderzoek, nemen we oriëntatie- en fitheidstesten af om zo 
om te komen tot een concreet en haalbaar jobdoelwit, dat 
bovendien past bij de manier waarop elke deelnemer zich 
‘toont’ op de werkvloer. Tijdens JUMPSTART worden de 
kwaliteiten en de niveaus van de competenties van de deel-
nemers in kaart gebracht. Het traject bestaat uit verschillen-
de onderdelen. Zo volgen ze vijf jobclubs en vier empower-
mentclubs. Daarnaast brengen ze vijf halve dagen door op 
de activerende werkvloer en lopen ze zeven dagen stage ex-
tern of intern bij Weerwerk. Belangrijk om weten is dat werk 
enkel een middel is om persoonlijke informatie te verkrij-
gen, het gaat niet om het bereiken van een productienorm. 

Laat ons eens dieper ingaan op zo’n jobclub? 
Maaike: Dit bestaat uit twee onderdelen. In de voor-

middag wordt tijdens de eerste sessie gewerkt aan een 
profielenonderzoek, er wordt op persoonlijk vlak gezocht 
welk soort werk bij iemand past. In de namiddag wordt 
dan meer concreet naar een jobdoelwit gewerkt. Dit doen 
we aan de hand van opdrachten die aansluiten bij hun 
competenties en interesses. Er wordt vertrokken vanuit de 
dromen en passies van de persoon, los van werk. Daarna 
wordt er concreter de link naar werk gemaakt, dit d.m.v. 
het in kaart brengen van hun talenten en competenties. Op 
deze manier proberen we een match te maken. Dit abstrac-
te denkproces is niet voor iedereen vanzelfsprekend. We 
proberen deze manier van denken te stimuleren door in te 
spelen op de groepsdynamiek bijvoorbeeld a.d.h.v. een ta-
lentenspel. Concreet denk ik aan iemand die als heel hand-
vaardig uit de BPS test (*) komt. Echt een werker, met een 
interesse voor elektriciteit. Zijn droom was om de familie 
te helpen in het thuisland. Door in groep zo’n talentenspel 
te spelen laten we iedereen meedenken over de persoonlij-
ke competenties die nodig zijn. Het eindresultaat van zo’n 
jobclub is het POP of het persoonlijk ontwikkelingsplan. 

Ondertussen blijft ook het empowerment-luik doorlo-
pen tijdens JUMPSTART. “We gaan dan nog intensiever 
op zoek naar mogelijke arbeidsbelemmerende factoren. 
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Een medewerker leert signalen te herkennen en oplossings-
gericht werken. Acties worden concreet geformuleerd in het 
PAP ofwel, persoonlijk actieplan”.

Ondertussen blijven ze aan de slag op onze activerende 
werkvloer, maar we bieden ook externe mogelijkheden. door 
hen stage te laten lopen. Dan kan zowel intern zijn bij de 
operationele ploegen van Weerwerk als extern, bijvoorbeeld 
bij een meubelmaker als ze handvaardig zijn en daarin inte-
resse hebben. De stagebegeleider wordt nauw betrokken en 
scoort mee op dezelfde 11 competenties die we verder op 
de activerende werkvloer opvolgen. 

Het is echt een troef dat ze intensief kunnen worden be-
geleid. “Zo coachen we ook door hen thuis er verder mee 
aan de slag leren te gaan, vb via huiswerkopdrachten”.

Afhaken voorkomen
Aangezien het traject JUMPSTART relatief zwaar is, voor-

ziet men halfweg het traject een moment waarbij samen met 
de medewerker wordt nagegaan hoe het loopt. Indien blijkt 
dat het traject (momenteel) te zwaar is, door een of andere 
reden, kan er een stap terug gezet worden richting fase 1. 
Er kan dan een volgende keer opnieuw gestart worden met 
JUMPSTART. Gedurende het hele traject wordt er bijgestuurd 
waar nodig. Het is daarom een veilige omgeving om te leren.

JUMPSTART wordt afgesloten met een slotevent? 
Maaike: Klopt. Op dit slotevent mag de persoon zijn per-

soonlijk ontwikkelingsplan en zijn verhaal zelf voorstellen, 
in aanwezigheid van o.m. zijn doorverwijzer, stagebegelei-
der en andere personen. Hier wordt er gezamenlijk gekeken 
naar de volgende te nemen stappen. Is er nog een opleiding 
nodig, is stagemogelijkheid wenselijk of zetten we concrete 
stappen richting betaald werk? 

Wat als het jobdoelwit te hoog gegrepen is?
Maaike: Dat kan gebeuren. In elk geval moet het iets zijn 

dat ze graag doen. Samen bekijken we wat er nog nodig is 
om dit te bereiken. Maar uiteindelijk beslist de persoon zelf 
het eigen jobdoelwit. 

Zijn jullie tevreden met de resultaten tot nog toe?
Maaike: Zeker. Het is te vroeg voor cijfers maar na het 

laatste assessment bleef één medewerker hier op Weerwerk 
in voorbereiding van zijn verder traject in de groenwerk-
plaats, een paar personen zijn vrijwilligerswerk gaan doen in 
andere organisties en anderen zitten in een begeleiding bij 
OCMW om over te stappen richting artikel 60.

11

(*)   Maak kennis met Basic Profile Screen:  
https://www.basicprofilescreen.com/

Sagar grijpt nieuwe kans op  
activerende werkvloer

[Cliënt aan het woord]

Sagar is afkomstig uit Nepal en is als oorlogsvluchteling in 2001 
naar België gekomen. In het begin liep hij echt verloren in de 
grootstad. Hij leefde op straat en raakte op die manier verzeild 
in het drugsmilieu en -gebruik. Sagar wordt in januari 39 jaar. Hij 
werkte vroeger in Nepal als sociaal werker in een opvangcentrum 
voor straatkinderen. 

 “Toen ik in België arriveerde had ik niemand, ik belandde in 
een compleet onbekende cultuur. Hier ben ik beginnen drugs te 
gebruiken. Nu ben ik al 14 jaar alcoholvrij en heb ik collega’s. Ik 
leerde focussen op mijn werk”. 

Het was een weg van vallen en opstaan. Om een afstand van 
het gebruik te creëren alsook vanwege het gebrek aan hulp keerde 
hij zelfs even terug naar Nepal. Sinds zijn terugkeer is dat drug-
probleem onder controle. Sagar stapte in een nazorgtraject bij 
Free Clinic. Hij werkte een tijdlang in de haven als artikel 60 (*). 

“Ik werkte al een tijdje in de poetsploeg in de haven. Ik was 
ziek, een probleem met mijn longen, en ik miste een afspraak met 
de controle arts. Ik had niet vooraf verwittigd”. Sagar raakte zijn 
artikel 60 statuut kwijt, maar hij kreeg de kans  
om op een andere werkvloer aan zijn arbeidsattitudes te werken. 
Hij kreeg toen van zijn OCMW-trajectbegeleider het advies om 
zich aan te melden bij Weerwerk Activering. 

“Mijn leven is gans veranderd door op deze activerende werk-
vloer te komen. Ik kom met plezier werken. Ik weet duidelijk wat 
hier de regels zijn en ik hou me daar perfect aan. Het werk in de 
groendienst ligt me wel, ik leer snel bij. Ik hou ook van de natuur.”

Sagar is gemotiveerd. Hij hoopt in een beter statuut te komen 
na het Jumpstart- assessment. Voorlopig loopt hij stage in de 
groendienst. “Morgen is het opnieuw Jobclub. Ik ben blij”. Bedoe-
ling is om zijn jobdoelwit scherp te krijgen door de opmaak van 
een persoonlijk ontwikkelingsplan. Sagar wil echt vooruit in zijn 
leven. Hij zet zich zeer hard in voor zijn traject. Dit komt ook naar 
voor tijdens de sportactiviteiten. Hij toont er zich als een echte 
winner. 

Sagar heeft intussen ook concreet zicht op zijn persoonlijk-
plan. Hij is geld aan het sparen om terug te gaan naar Nepal. “Ik 
droom ervan om terug met de straatkinderen te gaan werken in 
dat weeshuis in Nepal, maar een diploma heb ik niet”. Lessen 
blijven volgen in oorlogstijd was bijna niet mogelijk. “Vandaag is 
de situatie in Nepal nog altijd niet goed. Een zombieland is het.”

“Ik hou ook goed contact met mijn OCMW-begeleider. Hij 
volgt mijn traject. En hij zal ook komen luisteren naar mijn pre-
sentatie op het einde van mijn assessment”. Dat wordt belangrijk 
voor zijn verder traject. Hij hoopt op een beter werkstatuut, waar-
door hij extra centen zal kunnen opzijzetten. 

Sagar geeft aan dat hij veel sterker is geworden, fysiek en 
mentaal. “Ik leerde op de activerende werkvloer ook mezelf goed 
organiseren, zodat mijn werk beter haalbaar is. En als ik vandaag 
neen zeg, dan is het echt neen. Dat was vroeger wel gans anders. 
Mijn OCMW-begeleider zei het ook onlangs: je bent nu helemaal 
anders”, zo vertelt Sagar met blinkende ogen.

(*)   artikel 60 is een vorm van maatschappelijke 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

FOCUS OP
AANMELDINGEN
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Hallo, mag ik even jullie aandacht?
Over het sluipend gif van schermgebruik

Als team preventie van De Sleutel trachten wij  
voortdurend in te spelen op een veranderende  
onderwijscontext. Wij delen de bezorgdheid van  
de vele leerkrachten die aangeven dat kinderen en 
jongeren meer en meer verslaafd lijken aan hun  
tablet, smartphone en games. Daarom lanceren wij 
in januari 2018 gloednieuw materiaal rond scherm-
verslaving. In samenwerking met de VAD proberen 
we op die manier in te spelen op schermverslaving 
als problematiek.

Van swipende peuters tot gamende adolescenten. Wat 
twintig jaar geleden enkel in sciencefiction voor mogelijk 
werd gehouden zie je nu overal. We kunnen schermen niet 
meer uit ons dagelijks leven bannen. Een appje sturen om 
te melden dat we te laat zullen zijn en ondertussen Spotify 
in onze oren. Enkele uurtjes gamen met vrienden van over 
heel de wereld terwijl we vlug een berichtje lezen van ons 
WhatsApp groepje. De status op Facebook aanpassen ter-
wijl we in de potten staan te roeren. Misschien ook voor u 
een dagelijkse realiteit?

Het baart de samenleving stilaan zorgen want is teveel 
schermtijd wel gezond? Kun je er verslaafd aan raken? En 
wat doet het met ons brein? Ook de leerkrachten die bij 
ons een vorming volgen, uiten hun bezorgdheid…Onze 
leerlingen zijn zo moe, de kinderen kunnen zich niet meer 
concentreren…

Dat we vanuit de preventiedienst aandacht moeten be-
steden aan gamen, gokken en sociale media is geen nieuw 
verhaal. In ons onderwijspakket voor het secundair on-
derwijs ‘Unplugged’ kwam deze thematiek reeds aan bod 
maar de vraag vanuit het werkveld is zo groot dat wij op 
zoek gingen naar wat we nog meer kunnen doen. We zijn 
dan ook volop gestart met het uitwerken van een nieuw 
programma specifiek rond schermverslaving. 

De voorbije maanden raadpleegden we vakliteratuur (*) 
en legden we ons oor te luisteren bij de scholen. De meest 
interessante inzichten leest u hieronder.

What a waste of time…
Heeft u er een idee van hoeveel keer per dag u uw 

smartphone vastpakt? Volgens Kevin Holesh, app-ontwik-
kelaar gaat het over minstens 39 keer per dag. Hij ontwik-
kelde de app ‘Moment’ toen hij van zichzelf vond dat hij 
te weinig tijd doorbracht met zijn gezin. De schuld lag 
volgens hem bij de technologie en de grootste boosdoener 
was zijn smartphone. Ook Alexander Markowetz die in 
2012 aan de universiteit van Bonn het ‘Menthal-project’ 
startte, beaamt deze cijfers. Hij spreekt van een gemiddel-
de van 88 keer, 35 keer om de tijd af te lezen of te controle-

ren of we een bericht kregen. De resterende 53 keer zetten 
we de mobiele telefoon aan om ermee te interageren, dus 
om e-mails te schrijven, apps te gebruiken of om te surfen. 
Ervan uitgaand dat we 8 uur slapen  
en zestien uur wakker zijn, onderbreken we dus elke  
18 minuten de activiteit waarmee we bezig zijn om ons  
met de smartphone bezig te houden. 

Dit gedrag is geen exclusieve tic van de jeugd, zoals 
algemeen wordt aangenomen. Dit verschijnsel is onafhan-
kelijk van ontwikkelingsniveau en bij alle leeftijdsgroepen 
en alle sociale lagen vast te stellen. Zowel Holesh als Mar-
kowetz maakten een app om het gebruik van smartphone 
vast te leggen en kregen zo de toegang tot duizenden ge-
bruikersgegevens.

We zitten met z’n allen veel te vaak en veel te dicht op 
die smartphone. Maar hoe komt het dat een toestel dat zo 
‘jong’ is al zo een invloed heeft op onze samenleving. En 
waarom mochten de kinderen van Steve Jobs tot vlak voor 
zijn dood nooit op de iPhone of iPad? Daarvoor moeten we 
kijken naar wat Adam Alter in zijn boek ‘Superverslavend’ 
het mechanisme van gedragsverslaving noemt.

Gedragsverslaving?
Als je de hersenen van een drugsverslaafde die heroïne 

injecteert, vergelijkt met de hersenen van een game- 
verslaafde die een nieuwe missie opzet in World of War-
craft, dan merk je dat drugs en verslavende handelingen 
hetzelfde beloningscentrum in de hersenen activeren. 
Recent onderzoek (*) heeft aangetoond dat gedragsversla-
vingen dezelfde hersenreactie opwekken als die na drugge-

[Preventie]
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In het boek “#Help! mijn kind leeft 
online” spreken de auteurs over  

een 10-tal digitale angels: denk aan  
de drang om constant te delen,  

aan de selfie cultuur,…

bruik. In beide gevallen komt in verschillende gebieden diep 
in de hersenen de chemische stof dopamine vrij. Deze do-
pamine hecht zich aan de receptoren in de hersenen, die op 
hun beurt een intense golf van genot produceren. Nu zou 
je kunnen denken dat zo’n shot dopamine aanvankelijk vrij 
onschuldig is en in zekere mate is dat ook zo. Ware het niet 
dat hersenen die vloedgolf dopamine die vrijkomt bij gamen 
of online zijn als een fout gaat interpreteren en daarom ook 
minder dopamine zal produceren. De enige manier om 
dezelfde intense kick te voelen is een hogere dosis van de 
drug of de ervaring nemen: hoger inzetten bij gokken, meer 
cocaïne snuiven of nog langer een videogame blijven spelen 
waar je nog meer in opgaat. 

Volgens de Amerikaan Stanton Peele, psycholoog, advo-
caat en auteur van verschillende boeken over alcoholisme 
en drugs is verslaving een ‘extreme, verstoorde gehechtheid 
aan een ervaring die rechtstreeks schadelijk is voor iemand, 
maar een essentieel onderdeel is van zijn of haar omgeving 
en iets wat hij of zij niet kan opgeven’. 

Hoe schadelijk is schermgebruik ?
In het boek van Lieve Swinnen en Stefaan Lammertyn:  

‘#Help! mijn kind leeft online’ lazen we het volgende:
 
“Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat schermgebruik 
een negatief effect heeft op de slaapkwaliteit. Slapen is stop-
pen met actief zijn. Is slapen daarom tijdverlies? Integendeel, 
tijdens de slaap herstelt je lichaam van de inspanningen van 
overdag. Ook in je hersenen gebeurt er van alles: er komt 
groeihormoon vrij; je slaat kennis, herinneringen en ervarin-
gen op. Dat gebeurt doordacht: rommel (wat je niet meer 
gebruikt) wordt opgeruimd en efficiëntere paden worden aan-
gelegd. Slapen maakt dus slim. Als je niet goed slaapt, blijft  
er minder hangen van wat je de dag ervoor geleerd hebt”. 

Digitale angels
Niet alleen het gebrek aan slaap is een probleem. Swin-

nen en Lammertyn spreken over een 10-tal digitale angels. 
Denken we bijvoorbeeld aan het fenomeen van de selfie 
cultuur dat leidt tot mensen die heel sterk ik-gericht zijn. Of 
Sociaalbesitas, de drang om alles constant te willen delen 
met anderen. Een gekend voorbeeld van sociaalbesitas is 
het koppel dat rustig op restaurant zit en elk op zijn eigen 
schermpje zit te turen. Echt sociaal is dat niet maar zowel op 
Twitter, Facebook als op Instagram vind je gegarandeerd een 
foto terug van hun date met de hastags #qualitytime #date-
night. Verder blijken ook vervreemding, gebrek aan privacy, 
multitasking vervelende ‘bijwerkingen’ van ons scherm-
gebruik. Doordat we constant afgeleid zijn door onze  
schermen vermindert de focus die we aan de dag kunnen 

leggen. Op die manier raken we nooit volledig in een ‘flow’ 
en gaat onze concentratie er significant op achteruit. En 
zo komen we bij wat Markowetz de productiviteitsparadox 
noemt. Onze toestellen zijn er de laatste jaren qua capaci-
teiten sterk op vooruit gegaan maar het menselijke werkge-
heugen en onze productiviteit gaat er op achteruit. In alle 
lagen van de bevolking klagen mensen over de toevloed 
van e-mails, berichtjes die onze aandacht opeisen waardoor 
we amper tijd hebben voor onze hoofdtaken op het werk. 
Het productiviteitsverlies dat wij door constante onderbre-
kingen veroorzaken heeft ondertussen een zodanig niveau 
bereikt dat het productiviteitsverlies als waarneembaar ne-
gatief effect van de digitalisering groter is dan de positieve 
effecten van deze technische revolutie aldus Markowetz.

Net zoals er destijds autogordels in de auto’s geïnstal-
leerd werden nadat de eerste ongevallen de samenleving 
daar toe dwongen, geloven wij vanuit de preventiedienst 
dat het sterk de moeite is om naar de scholen te trekken 
met de boodschap dat schermgebruik ook in goede banen 
moet geleid worden. Digitaal voedzaam bezig zijn bestaat 
volgens ons uit 3 belangrijke factoren.  

•  Mindful (bewust)
•  Meaningful (telkens met een duidelijk doel)
•   Moderate (matig gebruik zodat het scherm niet de  

hoofdrol krijgt) 

We bereiden rond dit thema dit voorjaar een nieuw pakket 
voor met trainingen en projectdagen en willen vanaf  
midden 2018 hiermee veel scholen bereiken. 

Reageer: redactie@desleutel.be

*  Geraadpleegde literatuur: 
Inspiratie voor dit artikel haalden we uit deze  
boeken (incl verwijzingen naar onderzoek) 
1. Swinnen L.&  Lammertyn S. (2017). #Help! 
Mijn kind leeft online. Kalmthout: Van Halewyck. 
2. Alter A. (2017). Superverslavend. Amsterdam: 
Maven Publishing B.V. 
3. Markowetz A. (2016). Leven zonder smart-
phone-stress. Amsterdam: Xanders Uitgevers.
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[Sport en bewegen]

Midden 2014 werd de omnisportclub Xtra Time opgericht.  
De sportclub profileert zich als een open, laagdrempelige  
omnisportclub en organiseert beweegactiviteiten voor cliënten 
en hun omgeving.

Zo organiseren we met de club een vrijwillig beweeg- 
aanbod voor én door cliënten en hun omgeving. Het gaat  
om een beweegaanbod dat buiten onze programma’s en 
werkingen ligt en waar op vrijwillige basis aan kan deel-
genomen worden. Iedereen is welkom om deel te nemen: 
omkadering, familie, vrienden, staf, enz. … Op deze manier 
proberen we de verbindende kracht (sociaal, cultureel, …) 
van sport te doen spreken. Daarnaast proberen we met dit 
aanbod ook de link met het reguliere sportcircuit te verlagen. 
Voor velen is de drempel immers te hoog om meteen vanuit 
de hulpverlening door te schuiven naar dit reguliere circuit.

Verder valt onder het vrijwillig beweegaanbod ook de 
deelname aan reguliere sportevenementen. Cliënten komen 
zelf met een vraag omtrent deelname aan een evenement, 
en wij stellen samen met hen een plan op (ondersteuning) 
om aan dit evenement te kunnen deelnemen (prijsreducties, 
loopschema’s,…).

Kort samengevat engageert Xtra Time zich om personen 
met een drugverslavingsproblematiek te stimuleren tot een 
blijvende sportieve vrijetijdsbesteding op maat van hun ei-
gen mogelijkheden en interesses. Op deze manier proberen 
we extra tools aan te reiken om de vrije tijd opnieuw zinvol in 
te invullen en zo bij te dragen tot een gezondere levensstijl. 

Grote uitdaging voor onszelf is om cliënten niet enkel 
te laten deelnemen aan ons sportaanbod maar hen ook te 
betrekken bij het organiseren ervan. Of zoals het in participa-
tietermen zo mooi verwoord wordt: hun rol verschuiven van 
deelnemer naar deelhebber. 

Finishers triatlon
Eind augustus namen enkele doelgroepmedewerkers van de 
Activerende werkvloer Gent deel aan de Finishers Triatlon in 
Knokke-Heist. Deze 1/8e triatlon wordt speciaal georganiseerd 
om “recreatieve sporters”  te laten proeven van het triatlon-
gevoel. Op het menu stonden: 600m zwemmen, 20km fietsen 
en 6km lopen. Een ware uitdaging! Vooraf hadden we ons met 
5 medewerkers voorbereid op deze deelname. Uiteindelijk 
namen we met 2 deel aan het evenement. Ondanks enkele 
afzeggingen was de deelname een enorm succes. Dit soort 
evenementen is een enorme boost voor zowel individu als 
team. Zoals deelnemer E. heel erg mooi wist te verwoorden: 
“Dergelijke initiatieven zijn een mogelijkheid om te laten zien 
dat je ook nog andere dingen in je mars hebt, en wel degelijk 
meer aankan dan men soms in een werk- of andere context 
denkt”. 

Cliënten zijn veel meer 
dan deelnemer

Marathon van Gent
Eind oktober namen 5 deelnemers via sportclub Xtra Time 
deel aan de Marathon van Gent. Het initiatief kwam van de 
medewerkers zelf. Het begon met vragen over het inschrij-
vingsgeld en over de fysieke voorbereiding. Schema’s wer-
den uitgewerkt en samen met onze deelnemers besproken. 
Met de organisatie zelf werd contact opgenomen inzake 
samenwerkingsmogelijkheden om onze werking te pro-
moten. Uiteindelijk werden we zelfs als 1 van de 42 goede 
doelen gekozen. Een hele dag lang konden geïnteresseerden 
kennismaken met onze sportclubwerking. Ondertussen 
liepen onze deelnemers zelf naar hun hoogtepunt: zowel 
de twee deelnemers aan de 21km alsook de 3 deelnemers 
aan de 10km bereikten vol enthousiasme de finish van hun 
loopafstand. De sfeer achteraf was optimaal: “Volgend jaar 
doen we opnieuw mee, maar dan gaan we voor een grotere 
afstand!”

Spinningmarathon: deelnemen & deelhebben
Op zaterdag 2 december 2017 organiseerden we samen met 
2 doelgroepmedewerkers van de  activerende werkvloer in 
Gent een “Spinningmarathon” in het kader van Music For 
Life (van deelnemer naar deelhebber). In eerste instantie 
was het idee om een frisbee of badminton-tornooi te orga-
niseren. Na het samen afwegen van de pro’s en contra’s 
gingen we op zoek naar andere alternatieven. Uiteindelijk 
kwam spinning uit de bus: een activiteit die ze vorig jaar al 
leerden kennen via ons vrijwillig sportaanbod. De uitdaging 
was om op 4 uur tijd 100 spinners te verzamelen die op 
eigen tempo trappen voor het goede doel. 

Meer info op www.desleutel.be en op Facebook

Enkele inspirerende initiatieven

De deelname aan 1/8 
triatlon te Knokke-Heist 
creëert goesting naar meer
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Een kader voor diagnostiek bij kinderen,  
jongeren en gezinnen: Wat met specifieke  
klachten zoals ook drugverslaving?

Dit najaar verscheen bij uitgeverij ACCO Leuven het 
handboek “Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen. 
Deel IV: specifieke klachten onder de loep”. De redacteurs 
zijn Guy Bosmans, Ilse Noens, Laurence Claes en Patricia 
Bijttebier. Dit handboek is het vierde deel in een reeks over 
handelingsgerichte diagnostiek.

In deel één gingen de auteurs van start met een theoretisch 
kader voor de praktijk waarin aangetoond werd dat klachten 
waarmee kinderen, jongeren en gezinnen aangemeld worden, 
te begrijpen zijn vanuit een complexe voorgeschiedenis. Het 
tweede deel kreeg als onderwerp “ontwikkeling in context”. Het 
vertrekt van het idee dat iedereen dezelfde universele noden 
heeft (verlangen aan verbondenheid, competentie en autono-
mie) en dat een maladaptieve ontwikkeling het gevolg is van 
complexe interacties tussen factoren op het niveau van het kind, 
de omgeving en de bredere maatschappij. Het derde deel van 
deze reeks heet “ontwikkelingsdomeinen in het vizier”. Het 
beschrijft hoe hoe problemen kunnen ontstaan door disfuncties 
in de ontwikkeling van de belangrijkste domeinen van ons func-
tioneren (zoals emotieregulatie, impulsregulatie, enz…).

Het vierde deel is het sluitstuk uit deze reeks. Het handelt 
over hoe we aanmeldingsklachten moeten onderkennen en 
hoe we ze kunnen verklaren. Dit laatste is, zoals uitvoerig 

beargumenteerd in de modellen van de diagnostische cyclus 
in het eerste deel van deze serie, essentieel om gerichte 
interventies te kunnen opstarten. Dit vierde deel is een uniek 
naslagwerk voor diagnostici in Nederland en Vlaanderen. 
Het biedt voor een brede waaier van aanmeldingsklachten 
een inzicht in de onderkennings- en verklaringshypothesen 
die een diagnosticus kan formuleren. We sommen hier de 
uitgebreide lijst van aanmeldingsklachten op waaraan in dit 
boek een hoofdstuk wordt gewijd, telkens door experten op 
dat specifieke terrein: gedragsstoornissen, aandachtsdefici-
entie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD), autismespectrum-
stoornis, psychotische stoornissen, genderdiversiteit, dyslexie 
en dyscalculie, dwangstoornis, angstklachten, depressieve 
klachten, zelfverwondend gedrag, suïcidaal gedrag, kindermis-
handeling, traumagerelateerde en dissociatieve stoornissen, 
verstoorde gehechtheid, enuresis en urinaire incontinentie, 
drugsverslaving, gameverslaving, eetstoornissen.

Bijdrage over drugverslaving bij jongeren

We zijn de redacteurs dankbaar dat een hoofdstuk van dit 
praktijkgerichte handboek gewijd kon worden aan de proble-
matiek van drugverslaving bij jongeren. Medewerkers van  
De Sleutel hebben hieraan graag een bijdrage geleverd om-
dat we ervan overtuigd zijn dat drugverslaving bij jongeren 

[Hulpverlening]
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 Directie & centrale diensten
 Ebergiste de Deynestraat 2 C
 9000 Gent
T 09 210 87 10
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 09 216 61 90
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
 Ebergiste de Deynestraat 2 C
 9000 Gent
T 09 231 57 48
F 09 272 86 11
E de.sleutel.preventie@fracarita.org

 VZW Sociale Werkplaatsen  
De Sleutel / Weerwerk Gent

 Getouwstraat 10
 9000 Gent
T 09 223 02 04
F 09 232 58 18
E info.gent@weerwerk.net

 VZW Sociale Werkplaatsen  
De Sleutel / Weerwerk Antwerpen

 Deurnestraat 208 
2640 Mortsel

T 03 259 08 90
F 03 259 08 91
E info.antwerpen@weerwerk.net 

De Sleutel is een onderdeel van
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119 – Gent
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frequent voorkomt maar dat onbekendheid met deze problematiek er 
niet alleen toe leidt dat hij niet tijdig herkend wordt maar dat deze on-
bekendheid ook geldt over welke interventies kunnen gesteld worden. 

Wie met jongeren werkt en een verslavingsproblematiek vermoedt, kan 
geconfronteerd worden met een grote mate van heterogeniteit binnen de 
doelgroep: er zijn grote verschillen mogelijk op gebied van het stadium 
van een zich ontwikkelend verslavingsproces, maar ook inzake ernst van 
de verslavingsproblematiek. De complexiteit wordt nog verhoogd omdat 
we oog moeten hebben voor de interactie tussen de verslaving en de ont-
wikkeling op andere levensterreinen. De taak van de diagnosticus wordt 
ook nog bemoeilijkt omdat de bespreekbaarheid en de motivatie om iets 
te doen aan de verslavingsproblematiek bij de jongere dikwijls beperkt is. 
Hierdoor is het niet gemakkelijk om te weten te komen wat er juist aan de 
hand is en bestaat de kans dat de aanwezigheid van middelenmisbruik en 
verslaving onder de radar blijft. Nochtans beschikken we over instrumen-
ten die toelaten om te screenen op de aanwezigheid van een verslavings-
problematiek. Screening en vroegdetectie zijn belangrijk. Immers hoe 
vroeger een problematiek vastgesteld wordt, hoe minder ingrijpend de 
interventie zal zijn. Er bestaan eveneens semigestructureerde interviews 
die ons helpen tijdens de fase van de onderkennende diagnostiek.

Jongeren worden meestal naar hulpverlening verwezen door hun context, 
hun eigen hulpvraag is meestal beperkt. De context betrekken in het diag-
nostisch proces is niet alleen belangrijk om de verslavingsproblematiek 
te onderkennen en te begrijpen, maar ook voor het opzetten en in stand 
houden van een hulpverleningstraject.

Gebrek aan probleeminzicht

Gebrek aan probleeminzicht en motivatie zijn belemmerende factoren bij 
detectie en diagnose van een verslaving. Motiverende gespreksvoering 
hanteren is een beproefd middel om de bespreekbaarheid van de 
problematiek te verhogen en samen met de jongere een doel te selecteren 
en met de tijd een hulpvraag te formuleren. Motiverende gespreksvoering 
past in een empowerende aanpak die toelaat om intrinsieke motivatie te 
verwerven, op voorwaarde dat de hulpverlening ook in staat is om de 
veiligheid te bewaken en hiervoor een begrenzende aanpak kan hanteren. 
Afglijden naar een begrijpende aanpak zonder de vertaling te maken naar 
concrete verandering of verstarren in een begrenzende aanpak zonder 
hoop te creëren, zijn valkuilen voor de hulpverlener. De uitdaging ligt erin 
om begrijpen en begrenzen te combineren en om correct de risico’s in te 
schatten die jongeren lopen wanneer middelen-(ge)misbruik in het spel is. 

Het diagnostisch protocol dat in het handboek voorgesteld wordt, is 
ontwikkeld vanuit de praktijk van het Residentieel Kortdurend Jongeren-
programma (RKJ) De Sleutel te Eeklo. Onze voorziening werkt met 
jongeren bij wie een verslaving gedetecteerd werd en heeft een werkwijze 
ontwikkeld inzake verklarende diagnostiek die toelaat om de verschil-
lende dimensies van een complexe problematiek in kaart te brengen, met 
elkaar te relateren en te vertalen in een concreet behandelplan.


