
Stigma bemoeilijkt herstel: 
op zoek naar oplossingen
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[Editoriaal]

In dit nummer

40 JA
A

R

Editoriaal

Met dit nummer zetten we het thema ‘stigma’ hoger op de agenda. Voor 
mensen die kampen met een verslaving is stigma vaak een drempel naar een 
succesvol herstel. De cliënten zelf vinden trouwens dat De Sleutel een meer 
actieve rol moet spelen bij het wegwerken van stigma, zo leert een recente 
interne bevraging. 

Inzetten op destigmatiseren is actueel. Dat bevestigt ook het beleid dat  
via een nieuw decreet prominent inzet op het wegwerken van drempels.  
Het decreet m.b.t. tot de organisatie en ondersteuning van het geestelijk 
gezondheidsaanbod vraagt onder andere meer aandacht voor zelfzorg,  
ondersteuning van de context en meer inzet van ervaringsdeskundigen. 
Op een recente studiedag rond stigma inspireerden de getuigenissen van 
ervaringsdeskundigen Brenda Froyen en Ali Weerman (lees blz. 4) om hier 
verder op in te zetten. We gaan in dit nummer ook op zoek naar oplossingen. 
Samen met professor Piet Bracke, gezondheidssocioloog (UGent), bekijken 
we het thema stigma door een sociologische bril. Bracke stelt dat een mid-
delenprobleem vaak samengaat met een dubbel stigma. Enerzijds worden 
deze mensen gestigmatiseerd door hun verslaving, anderzijds worden ze 
gestigmatiseerd binnen de sector zelf omdat hulpverleners negatieve stereo-
typen hebben over personen die middelen gebruiken. De hulpverlening werkt 
dus door haar manier van organiseren stigma in de hand, zo stelt professor 
Bracke. Lees het boeiende interview op blz. 6. 

We besteden verder graag aandacht aan het boek Het gekaapte brein van 
Paul Van Deun. De auteur en gewezen directeur van De Spiegel slaagt erin 
om theoretische inzichten grondig te illustreren met tal van voorbeelden uit 
zijn jarenlange praktijk als hulpverlener. Zeer lezenswaardig.

Een belangrijke aanpassing in de interne organisatie van De Sleutel lichten 
we toe in de bijdrage hiernaast. Voortaan kan je via één en hetzelfde telefoon-
nummer aanmelden in het crisisinterventiecentrum (CIC) van De Sleutel of  
in onze therapeutische gemeenschap in Gent (TGG dubbel diagnose) of  
Merelbeke (TGM). Op die manier kunnen we nog sneller en flexibeler trajec-
ten op maat van de cliënt bouwen.

Na meer dan 40 jaar nemen we afscheid van collega Robrecht Keymeulen. 
De laatste 10 jaar was Robrecht actief als beleidsmedewerker behandeling.  
In die hoedanigheid schreef hij verschillende interessante artikelen voor dit 
magazine. In onze organisatie wordt hij gewaardeerd als medegrondlegger 
van een aantal basisprogramma’s zoals het hervalpreventiepakket ‘Klippen 
omzeilen’, de module Activering binnen Weerwerk en de trainingen motiva-
tionele gespreksvoering. Een portret lees je op blz. 10.

Eind juni verhuist de werking van Weerwerk in West-Vlaanderen naar één 
locatie in Roeselare. Het ideale moment om de specifieke diensten, elk gekop-
peld aan een eigen erkenning, in de kijker te zetten. Coördinator Sylvie Wybo 
is onze gids. 

Tot slot nodigen wij u graag opnieuw uit op onze jaarlijkse activiteit ‘Varen 
voor het Goede Doel’ op zondag 8 september in Nieuwpoort. Naast zeilen  
op zee is er ook een rivieraanbod. Misschien een idee voor een familie-uitstap 
of een teamactiviteit? Steun De Sleutel en schrijf snel in! 

Damien Versele
Algemeen directeur De Sleutel
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Eén nummer zorgt voor efficiëntere  
opnames en trajecten

Snel en flexibel trajecten op maat van de 
cliënt bouwen. Om die opdracht nog beter in 
te vullen kan je voortaan via één en hetzelfde 
telefoonnummer aanmelden voor een opname in 
het crisisinterventiecentrum (CIC) van De Sleutel 
of in onze therapeutische gemeenschap in Gent 
(TGG dubbel diagnose) of Merelbeke (TGM). 

“Vroeger kon je als volwassene met een hulpvraag bij drie 
opnameafdelingen van De Sleutel aanmelden. Uit ervaring 
weten we dat het niet altijd duidelijk was naar waar je als  
cliënt best belde. Soms werd er dan met meerdere afde-
lingen contact opgenomen”, zo vertelt Lies Meulenyzer 
namens het opnameteam. 

De praktijk van de laatste jaren leert dat we binnen het 
netwerk van De Sleutel snel en flexibel trajecten op maat 
van de cliënt bouwen. De behandelprogramma’s bouwen 
inhoudelijk verder op elkaar zodat trajecten naadloos verder 
kunnen lopen.

“Door de opstart van één opnameteam zijn we voortaan 
bereikbaar op maandag van 09u00 tot 16u30, en op dins-
dag tot en met vrijdag van 09u00 tot 13u00. Samen met 
de cliënt of verwijzer wordt de vraag grondig beluisterd”, 
aldus Lies. 

Deze aanpak heeft voordelen voor de cliënt en de verwijzer:

•   Steeds bereikbaar op één centraal nummer tijdens de 
vooropgestelde uren.

•   Eénmaal een grondige (telefonische) intake. 
•   Snel een vervolgafspraak (soms enkel telefonisch) 

regelen.
•   Vlotte schakeling tussen onze opnameafdelingen: de 

cliënt kan op basis van professioneel advies snel op de 
meest aangewezen plek terechtkomen.

•   Interne coördinatie van zorgtrajecten: als verwijzer moet 
je niet langer zelf de aparte afdelingen contacteren. Ons 
opnameteam coördineert het proces van aanmelding – 
opname of overbrugging in het crisisinterventiecentrum 
voor een opname in een therapeutische gemeenschap. 
Via samenwerking met de ambulante centra en profes- 
sionele zorgpartners werken we aan doorlopende  
trajecten voor de cliënt.

•   Bij rechtstreekse aanmelding voor een therapeutische 
gemeenschap vanuit een drughulpverleningscentrum, 
krijg je meteen een plek op de aanmeldlijst van de thera-
peutische gemeenschap. Er zal gevraagd worden om een 
verwijsbrief of een behandelverslag door te sturen om 
een mogelijke opname en de timing te bevestigen.

“Heb je een vraag die losstaat van een aanmelding voor de 
specifieke afdelingen, geen zorgen: elke afdeling blijft nog 
steeds de eigen telefonische bereikbaarheid behouden”, zo 
besluit Lies.

   Hoe aanmelden? 

•   Telefonisch via 09 360 62 29
•   Per mail via opname.de.sleutel@fracarita.org
•   Via het online aanmeldingsformulier op de website

   Wanneer?

Maandag: 09u00 tot 16u30
Dinsdag-vrijdag: 09u00 tot 13u

Kwaliteitsvolle zorg staat borg voor goede zorgplan-
ning en trajectopbouw. De zorgprogramma’s van 
de drie opnameafdelingen (CIC, TGM en TGG) zijn 
flexibel op elkaar afgestemd. Met elke cliënt en ver-
wijzer wordt het best passende traject uitgestippeld 
rekening houdende met verschillende noden:
-  een opname gericht op ontwenning, stabilisatie of 

oriëntatie
- een opname in een therapeutische gemeenschap
-  een overbrugging voor een opname in een thera-

peutische gemeenschap
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Stigma, struikelblok op weg naar herstel

Er bestaan in de samenleving veel vooroordelen over 
verslaving. Helaas ook in de hulpverlening. Uitspra-
ken als ‘Ze hebben het zelf gezocht’ of ‘Ze hebben 
geen karakter’ zorgen ervoor dat mensen met een 
verslaving zich vaak afgewezen of buitengesloten voe-
len. Ze ervaren bovendien drempels in hun zoektocht 
naar werk, woonst of (vriendschap)relaties. 
Die vaststellingen waren de motivatie van de stuur-
groep vrouwendrughulpverlening om op 18 maart een 
studiedag te organiseren met als thema ‘Stigma als 
struikelblok op weg naar herstel’. Een verslag.

In de inleiding kaderde Daisy De Thaey van medeorganisator 
De Kiem, namens de stuurgroep (waarin ook mensen van 
De Sleutel, De Kiem, Katarsis en VAD zetelen) waarom er na 
20 jaar nog steeds nood is aan een vrouwenwerking. Voor 
vrouwen met een middelenproblematiek weegt stigma vaak 
nog zwaarder door dan voor mannen. “Ze beantwoorden als 
verslaafde vrouw immers niet aan het beeld van de goede 
moeder en de zorgzame partner. Stigma is ook een subjec-
tief proces dat kan leiden tot een vertekend zelfbeeld”, aldus 
Daisy die erop wees dat herstel in het gedrang kan komen 
omdat mensen zich naar hun stigma gaan gedragen.

Bert Plessers (raadgever GGZ van minister Vandeurzen) 
werkte jaren geleden als jobstudent in een palletbedrijf op 
dezelfde werkvloer als psychiatrische patiënten. “Dat liep 
heel vlot, het werken gebeurde in een sfeer van wederzijds 
respect zonder taboes of vooroordelen. Iedereen heeft im-
mers een eigen geestelijke gezondheid”, zo opende Plessers 
de eerste lezing van de studiedag. Hij wees erop dat het in 
de praktijk moeilijker blijkt om geld los te weken voor de 
geestelijke gezondheidszorg dan voor bejaarden of gehandi-
capten. Het is ook zo dat de identiteit van mensen met een 
psychisch probleem samenvalt met hun ziekte. Dat is niet zo 
bij mensen met een mentale beperking. Om stigma beter te 
bestrijden moeten hulpverleners voldoende empathisch zijn. 
Ze dienen de patiënt als mens te willen zien. 

De prevalentiecijfers tonen ook aan dat Vlaanderen extra 
moet inzetten op psychische kwetsbaarheid. 20 procent  
van alle minderjarigen en hun context kampen met  

“Life is not about waiting for the storm  
to pass. It’s about getting out there  
and dancing in the rain”

psychische problemen die reguliere zorg nodig hebben. 
De drempels naar zorg zijn – onder meer via acties als Te 
Gek en Rode Neuzen – dan wel verminderd, de problema-
tiek van stigma verdient toch meer aandacht. “Het leidt tot 
verminderde toegang tot opleiding en werk, passende ge-
zondheidszorg, sociale relaties en participatie. Het decreet 
met betrekking tot de organisatie en ondersteuning van 
het geestelijk gezondheidsaanbod (zie kader) moet hieraan 
verhelpen”, aldus Plessers. Zelfzorg en informele zorg zijn 
hierbij het uitgangspunt.

Nieuw decreet zet prominent in  
op wegwerken stigma
Zelfzorg, ondersteuning van de context, meer inzet 
van ervaringsdeskundigen,… In het recent goedge-
keurde decreet met betrekking tot de organisatie en 
ondersteuning van het geestelijk gezondheidsaanbod 
wordt sterk ingezet op destigmatisering. Dit decreet 
heeft als doel de geestelijke gezondheid te verbeteren 
op Vlaams bevolkingsniveau door een kwaliteitsvolle 
zorg voor geestelijke gezondheid te garanderen in alle 
sectoren van de samenleving, die gericht is op herstel, 
levenskwaliteit en participatie van alle gebruikers in 
een samenleving die vrij is van stigma en discrimina-
tie. Zo schrijft het decreet aan netwerkpartners voor 
om met hun geestelijke gezondheidsaanbod in te 
zetten op de geestelijke gezondheidscompetenties 
van alle burgers, op destigmatisering en op de sociale 
inclusie van personen met psychische zorgnoden, en 
dat in de vorm van zowel populatiegerichte acties als 
individugerichte zorg.

Te weinig interventies besteden volgens ervaringsdeskundige 
Ali Weerman aandacht aan schaamtegevoelens.

© Esma Alouet
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Het verhaal van Brenda Froyen was het levende bewijs 
dat stigma doorbreken je herstel kan bevorderen 
ondanks een zogenaamd psychiatrisch CV.

Verder maakte de performance van Brenda Froyen (webre-
dacteur Psychosenet) een sterke indruk tijdens de studie-
dag. Het verhaal van Froyen was het levende bewijs dat 
stigma doorbreken je herstel kan bevorderen ondanks een 
zogenaamd psychiatrisch CV. Ze vertelde dat ze na de beval-
ling van haar derde zoontje een kraambedpsychose kreeg. 
Die aandoening treft één op duizend vrouwen. De psychose 
haalde haar leven en dat van haar omgeving helemaal over-
hoop. Brenda kreeg te maken met hallucinaties waarbij de 
grens tussen realiteit en waan vervaagden. In haar boek 
“Kortsluiting in mijn hoofd” vertelt ze over de daaropvol-
gende gedwongen opname en over de vaak willekeurige, 
soms vernederende behandeling die ze ervaarde als psychi-
atrische patiënt (na diagnose bipolaire stoornis en de prog-
nose levenslange medicatie, herval, geen werk). Met haar 
getuigenis op de studiedag maakte Froyen duidelijk dat ze – 
ondanks haar periode in depressie – veel geluk heeft gehad. 
Haar omgeving bleef haar steunen tijdens het herstel. Haar 
man en familie lieten haar persoon niet samenvallen met de 
diagnose. Ze kon nadien ook aan de slag blijven als docente 
aan de hogeschool. Ze worstelde wel met diverse aspecten 
van stigma: “Ik wilde me nog meer bewijzen op mijn werk”, 
“Is het mijn eigen schuld?”,… 

Schaamte is voortdurende bron van  
psychisch leed

Ali Weerman (ervaringsdeskundig, lector Hogeschool Win-
desheim, Zwolle) bracht als partner van een verslaafde het 
verhaal over stigma als emancipatorische kracht. Weerman 

wees erop dat stigma de illusie hooghoudt dat er zoiets 
als maakbaarheid bestaat (pleidooi voor ziektemodel). Ze 
stelde de maatschappelijke norm in vraag die vereist dat 
zelfcontrole overal mogelijk is. Ze besteedde uitvoerig aan-
dacht aan de chronische schaamte als gevolg van zelfstig-
ma. Te weinig interventies besteden volgens haar aandacht 
aan die schaamtegevoelens. Schaamte is nochtans een 
voortdurende bron van psychisch leed (“tot geheimhou-
ding eigenlijk erger wordt dan het geheim zelf”). Iets wat 
de groeiende suïcidecijfers kan verklaren (drie per dag in 
Vlaanderen, volgens Dhr Plessers). Weerman: “Ook binnen 
de zorg stigmatiseert men. Een ggz-organisatie kan overal 
mee omgaan, met de zwaarste psychiatrische problema-
tiek, maar rond stigma is men plots handelingsverlegen.” 
Ze ijvert ervoor om de schaamte te doorbreken door ruim-
te te geven aan ervaringskennis. Weerman: “Het benutten 
van ervaringskennis van hulpverleners vraagt echter dat 
ze leren omgaan met afwijzing, stigma, het opspelen van 
trauma en met verwarring over de beroepsidentiteit. Erva-
ringskennis is schaamtevolle kennis om trots op te zijn. 
En als ervaringsdeskundige kan je mee resoneren.” Soms 
helpt het om ervaring in te brengen zonder te zeggen dat 
men zelf heeft meegemaakt. 

“Als partner van ben ik trots dat ik heb durven aangeven 
dat ik zelf slachtoffer ben. Op het werk mocht mijn ont-
wrichting zichtbaar zijn, inclusief mijn schaamte. Schaam-
tevolle ervaringen kunnen ook een bron van kennis zijn. 
Schaamte durven toelaten vraagt de moed om te zijn. Het 
vraagt lef om een stigma als een geuzenteken – als teken 
van protest – te laten bestaan. We hebben niet alles in de 
hand, de maakbaarheid is beperkt. Er is hoop en compas-
sie nodig“, zo besluit Ali Weerman.

Cliënten zetten stigma op de agenda

Anonieme getuigenissen en verhalen van cliënten onder-
streepten tijdens de studiedag het belang van het thema. 
Ook een recente bevraging bij cliënten van De Sleutel be-
vestigt dat het thema stigma erg leeft: cliënten zelf oorde-
len dat De Sleutel als organisatie de verantwoordelijkheid 
heeft om een rol te spelen in het wegwerken van stigmati-
sering. 

Verder benaderde prof. Piet Bracke stigma vanuit sociologi-
sche hoek (lees blz. 6) en werd stigma ook door dr Hendrik 
Peuskens bekeken door een genderspecifieke bril (hier komen 
we in een volgend magazine op terug).

© Esma Alouet

Nelson Mandela:

“Stigma kills far more than the disease”
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[Expert aan het woord]

Voor mensen die kampen met een verslaving is stigma 
vaak een drempel naar een succesvol herstel. Cliënten 
vinden dat De Sleutel als organisatie een meer actieve 
rol moet spelen bij het wegwerken van stigma. Dat 
kwam naar boven tijdens een interne bevraging. Hoe 
ontstaat stigma en wat kan de hulpverlening doen om 
die drempel naar herstel weg te werken?

We bekijken het thema stigma samen met professor Piet 
Bracke, gezondheidssocioloog aan de vakgroep Sociologie 
van de Universiteit van Gent. Zijn bijdrage tijdens de studie-
dag ‘Stigma als struikelblok op de weg naar herstel’ (zie pa-
gina 4) wakkerde onze interesse aan. Een gesprek.

Wat betekent het concept stigma voor een  
socioloog?
Piet Bracke: Voor sociologen is stigma een evidentie. De 
sociologie is bij wijze van spreken getrouwd met het concept 
stigma. Het is al een topic sinds de jaren vijftig. Sociologen 
storen zich aan het essentialiseren van personen met psychi-
sche problemen. Dat betekent dat ieder gedrag dat een per-
soon met een psychische problematiek stelt, geïnterpreteerd 
wordt vanuit zijn of haar ziekte. Bijvoorbeeld wanneer iemand 
opgenomen wordt met wanen, wordt alles wat die persoon 
doet geïnterpreteerd vanuit een veronderstelde psychose. Wij, 
sociologen, stellen dat het probleem niet ligt bij de persoon 
met psychische problemen, maar bij de anderen. Het maat-
schappelijk probleem is de reactie van de omgeving.

Hoe ontstaat stigma?
Stigma is een containerbegrip. In de sociologie spreken 
we over het stigmaproces1. Dat proces begint met etiket-
tering: iemand krijgt een label opgeplakt dat verwijst naar 
een lichamelijke of niet-lichamelijke eigenschap van die per-
soon. Laten we als voorbeeld rokers en niet-rokers nemen. 
Etikettering leidt tot stereotypering wanneer aan de groepen 
stereotype kenmerken worden toegekend. Bijvoorbeeld alle 
rokers hebben een zwak karakter. De volgende stap in het 
stigmaproces is groepsformatie. Jij, als niet-roker, beschouwt 
jezelf als fundamenteel anders dan een roker. De samenle-
ving kijkt op dezelfde manier naar mensen met psychische 
problemen. Er bestaan ‘gewone’ mensen en mensen met 
psychische stoornissen. Wie een psychische stoornis heeft, 
is ‘anders’. In de hulpverlening grijpt dat proces voortdurend 
plaats. Zo denken hulpverleners dat zij fundamenteel anders 
zijn dan de cliënten die zij helpen: ‘Zij zijn ziek, wij verlenen 
hulp’. Maar is dat onderscheid wel zo duidelijk?

De gevolgen worden snel duidelijk. Als je deel uitmaakt 
van een groep die gestereotypeerd wordt, ervaar je status-
verlies. Je voelt dat anderen je niet waarderen om wie je 
bent en je niet beschouwen als een volwaardig persoon. De 
laatste stap is discriminatie. Wie als minderwaardig wordt 
beschouwd, krijgt minder rechten. De discriminatie van 
personen met psychische problemen is nog altijd een feit 
in Vlaanderen. Iemand die tientallen jaren geleden in een 
psychiatrische instelling werd opgenomen voor een eetstoor-
nis, zal vandaag de dag nog altijd gediscrimineerd worden 
door de verzekeringsmaatschappijen. Je bent ooit ziek ge-
weest dus nog altijd een risico. Dat is hun redenering. Het 
is belangrijk om te beseffen dat het volledige stigmaproces 
niet los gezien kan worden van de heersende machtsver-
houdingen. In een verzorgingscontext heerst zo’n specifieke 
machtsverhouding. Patiënten hebben natuurlijk ook stereo-
type ideeën over de mensen die daar werken. Een arts die 
veel pillen voorschrijft, wordt al snel gezien als een pillen-
draaier. Een strenge verpleegkundige is een ‘vervelende trut’. 
Maar wat een patiënt denkt over het verzorgend personeel 
maakt eigenlijk niets uit, het is wat het personeel denkt over 
de patiënt dat een grote impact heeft.

Wat zijn de voor- en nadelen aan stigma?
Het voordeel zit voornamelijk bij de personen die stigma-
tiseren. We moeten ons de vraag stellen waarom iemand 
stigmatiseert. Het antwoord is eenvoudig: om daar voordeel 
uit te halen. Op zich zijn we heel tolerant ten opzichte van 
anderen, tot op het moment dat iemand ons voor de voeten 
loopt. Stel je voor dat je heel tolerant bent ten opzichte van 
mensen met een andere huidskleur. Toch is het mogelijk dat 
er negatieve stereotypering optreedt als je met iemand met 

Stigma bekeken door een sociologische bril
Labels bemoeilijken herstel: op zoek  
naar oplossingen 

Personalia: professor Piet Bracke
• Geboren in 1961

• Doctoraat behaald in 1996

• Hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Gent

• Gezondheidssocioloog aan de vakgroep Sociologie

• Bijzondere interesse in volgende onderwerpen:

 o  Mentale gezondheid vanuit populatieperspectief

 o  Organisatie van de geestelijke gezondheidszorg

 o   Vergelijkend sociologisch onderzoek over volks- 

gezondheid
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een andere huidskleur in concurrentie komt op de arbeids-
markt. Mensen gaan dus stigmatiseren in competitieve situ-
aties. Negatieve stereotypering wordt voortdurend gebruikt 
om de balans van de interactie te laten doorslaan zodat het 
de meest machtige persoon in de relatie ten goede komt. Als 
je gestigmatiseerd wordt, ervaar je geen voordelen. Er kun-
nen wel voordelen zijn aan sociale categorisering, omdat het 
interactie voorspelbaar maakt. Als iemand die vroeger leider 
was in een jeugdbeweging komt solliciteren, verwacht de 
werkgever dat die persoon goed zal kunnen leidinggeven. 

Welke verschijningsvormen van stigma  
bestaan er?
Er zijn verschillende dimensies aan het begrip stigma. Een 
eerste belangrijk onderscheid is dat tussen personal stigma 
en public stigma. Mensen maken dus een onderscheid tussen 
wat zij denken over mensen met een psychiatrische problema-
tiek en wat zij denken dat anderen denken over die mensen. 
Ik stel je de vraag of je er problemen mee hebt om iemand 
op jouw kind te laten babysitten die vorig jaar door een zware 
depressie is gegaan. Het is heel waarschijnlijk dat ik volgende 
reactie zal krijgen: ‘Ik heb daar geen problemen mee, maar 
volgens mij zullen de meeste mensen daar wel een probleem 
van maken’. Iedereen denkt dus minder stigmatiserend te zijn 
dan een ander. Die redenering is natuurlijk paradoxaal.

Een ander belangrijk begrip is zelfstigma. Dat betekent 
dat iemand met een psychische problematiek de stereotype 
ideeën die bestaan rond mensen met psychische problemen 
gaat overnemen en dus op zichzelf gaat betrekken. Er vindt een 
proces van zelfevaluatie plaats. Die mensen voelen zich min-
derwaardig en hebben een gebroken zelfwaarde en zelfbeeld. 
Dat heeft ook gevolgen voor de hulpverlening, omdat een laag 
zelfbeeld mensen doet twijfelen of ze ooit nog zullen herstellen.

In de literatuur neemt service stigma ook een belang-
rijke plaats in. We hebben vaak een negatief beeld over de 
zorgverstrekking in de psychiatrie. Zo heeft iedere soort 
dienstverlening een bepaalde graad van service stigma. Het 
meest stigmatiserende is een opname in een psychiatrisch 
ziekenhuis. Iets minder stigmatiserend is een verblijf in een 
psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis (PAAZ). 
En een gesprek met een psycholoog in een praktijk is minder 
stigmatiserend dan een consultatie bij een psychiater. Service 
stigma zorgt ervoor dat mensen aarzelen om hulp te zoeken.

Het laatste waar ik aandacht op wil vestigen is associative 
stigma. Dat betekent dat je als naaste van een persoon met 
een psychische probleem ook stigma ervaart. Associative 
stigma bestaat tegenover familieleden, maar ook tegenover 
mensen die in de sector van de geestelijke gezondheid wer-

ken. Onderzoek toont trouwens aan dat associative stigma 
een impact heeft op arbeidstevredenheid.

Hoe komt het dat stigmaprocessen verschillen 
van cultuur tot cultuur?
Stigma is een cultureel fenomeen. Bijvoorbeeld in Polen en 
de Baltische Staten wordt sterk gestigmatiseerd. We weten 
dus dat er culturele verschillen zijn, maar er is nog maar 
weinig onderzoek gevoerd naar de oorzaak daarvan. Wat wel 
vaststaat, is dat de context vaak een doorslaggevende rol kan 
spelen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor rusteloos gedrag 
bij kinderen op school. De herkenning van ADHD als proble-
matisch gedrag is onlosmakelijk verbonden met het school-
systeem. Zonder scholen geen ADHD, zoveel is duidelijk. 
Dus de opkomst van het instituut van het onderwijs heeft 
bijgedragen tot het ontstaan van het verschijnsel ADHD en 
tot het stigmatiseren ervan.

Beleidskeuzes hebben ook een invloed op het stigma-
proces. In een samenleving waar de meerderheid van de 
bevolking rookt, worden rokers niet als fundamenteel anders 
beschouwd dan niet-rokers. In landen waar slechts vijftien 
procent van de bevolking rookt, zullen er sneller stereotypen 
over rokers ontstaan. Ze zijn een minderheid die door de 
meerderheid als ‘anders’ worden aanzien. Het is een feit dat 
ieder stereotype een institutionele basis heeft. Als mensen 
bepaalde cultuurgebonden attitudes hebben, moet je jezelf 
altijd afvragen hoe die in stand worden gehouden. Als er 
geen institutioneel kader is, zullen de attitudes snel uitster-
ven. Maatschappelijke processen bepalen dus voor een deel 
onze kijk op wat of wie ‘anders’ is. We kunnen ons afvragen 
of de wijze waarop we personen met psychische problemen 
behandelen, bijdraagt tot hun stigmatisering. In landen waar 
de bevolking een heel stereotiep beeld heeft over personen 
met psychische problemen, weegt residentiële hulpverlening 
in de geestelijke gezondheidszorg meestal sterk door. Een 
ziekenhuisopname wordt er vaak gezien als een strategie om 
de omgeving te beschermen, in plaats van een stap in de 
richting van herstel.

Is een maatschappij zonder stigma mogelijk?
We zullen nooit een maatschappij zonder stigma hebben. 
We moeten ons dus focussen op hoe we de negatieve gevol-
gen van stigmatisering zoveel mogelijk kunnen beperken. 
De brede maatschappelijke wortelen van stigmatisering zijn 
gekend. Hoe groter de maatschappelijke ongelijkheid, hoe 
meer stigmatisering. In samenlevingen waar ongelijkheid 
wordt gereduceerd tot een minimum, zoals in sociaalde-
mocratische welvaartsstaten, is er minder stigma. Hetero-

Professor Bracke: “Hulp zoeken in de geestelijke 
gezondheidszorg is een package deal. Doordat je hulp 
zoekt, word je geconfronteerd met een nieuw probleem: 
stigma.”

Schema van het stigmaproces door professor Bracke.  
Gebaseerd op de theorie van Link & Phelan.

DE_SLEUTEL_58-2019.indd   7 4/06/19   21:07



8

[Expert aan het woord]

(1)  Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing stigma. Annual 
review of Sociology, 27(1), 363-385.

geniteit is een ander belangrijk aspect dat stereotypering en 
bijgevolg stigmatisering beïnvloedt. Wie in een multiculturele 
gemeenschap leeft, zal de ander minder snel als ‘anders’ en 
als een gevaar beschouwen. We weten ook dat de neiging om 
te stigmatiseren daalt in een samenleving waar iedereen zijn 
basisbehoeften vervuld zijn, omdat er dan minder competitie 
is tussen de mensen. Het gaat dus om brede maatschap-
pelijke factoren die bijdragen tot meer verdraagzaamheid ten 
opzichte van elkaar, en dus ook ten opzichte van mensen met 
psychische problemen.

Is er een verband tussen het ervaren van  
stigma en de kans op herstel? Hoe zit dat met  
de verslavingsproblematiek?
Zeker. Hulp zoeken in de geestelijke gezondheidszorg brengt 
kosten en baten met zich mee. Het is wat men noemt een 
package deal. Je wordt doorgaans goed geholpen, maar 
doordat je hulp zoekt, word je geconfronteerd met een nieuw 
probleem: stigma. Het is heel jammer dat mensen met psy-
chische problemen die afweging moeten maken. Mensen die 
psychisch lijden hebben eigenlijk een dubbele opdracht. Ze 
moeten zich niet enkel bekommeren om hun persoonlijk her-
stel, maar ze moeten ook leren omgaan met stigma. Stigma 
remt dus herstel af.

Een middelenprobleem gaat vaak samen met een dubbel 
stigma. Enerzijds worden deze mensen gestigmatiseerd door 
hun persoonlijk probleem, de verslaving, en anderzijds wor-
den ze gestigmatiseerd binnen de sector van de geestelijke 
gezondheidszorg, omdat hulpverleners negatieve stereotypen 
hebben over personen die middelen gebruiken.

Ik ken jonge mensen die door zeer zware crisissen zijn 
gegaan, maar die zijn uitgegroeid tot personen met een suc-
cesvolle carrière en een stabiele vriendenkring en relatie. Het 
is belangrijk om die succesverhalen te laten horen. Zo besef-

fen mensen dat stereotype ideeën niet altijd de werkelijkheid 
zijn. Het beeld van een psychotische persoon die in de zo-
mer met een dikke winterjas over straat loopt, is vertekend.

Werkt de hulpverlening door haar manier van  
organiseren stigma in de hand?
Daar ben ik pertinent zeker van. Dat wordt heel erg onder-
schat. Stigma wordt gezien als een culturele barrière in de 
zoektocht naar kwaliteitsvolle hulpverlening. Dat beseffen de 
mensen die werken in de sector van de geestelijke gezond-
heidszorg wel, maar ze beseffen niet dat het probleem ook 
binnenin de sector ligt, en niet enkel daarbuiten. Zij gaan 
ervan uit dat hun hulpverlening kwalitatief is en dus buiten 
het proces van stigmatisering valt. Dat is een misvatting. 
De geestelijke gezondheidszorg moet zich afvragen waarom 
sommige vormen van hulpverlening stigmatiseren en andere 
niet. Het antwoord is eenvoudig. Iedere vorm van dienstver-
lening die essentialiseert, die het persoonlijk lijden probeert 
te reduceren tot een stoornis in het hoofd en geen aandacht 
heeft voor de persoonlijke levensgeschiedenis, stigmatiseert. 
Subtiele processen van stigmatisering kunnen ook plaats-
vinden tijdens een goedbedoelde therapiesessie. Bijvoorbeeld 
wanneer de therapeut aan de patiënt vraagt om in een dag-
boek zijn gevoelens neer te pennen. Het gevoelsleven van 
de patiënt wordt door de therapeut geherinterpreteerd en  
zijn gevoelens worden symptomen van een onderliggende 
problematiek. Dat is zeer bevreemdend voor de patiënt. 
Het gaat om een zeer subtiel proces dat mensen eigenlijk 
depersonaliseert.

Hoe moeten we de geestelijke gezondheidszorg organi-
seren om stigmatisering tot een minimum te beperken? In 
Vlaanderen zijn er al een aantal initiatieven die destigmatise-
rende hulpverlening aanbieden, maar die missen personele, 
financiële en institutionele ondersteuning die nodig is om 
zwaar te wegen op de hulpverlening. In onze geestelijke 
gezondheidszorg spelen ziekenhuizen nog een zeer belang-
rijke rol. Zolang de financiering van de dienstverlening niet 
structureel wijzigt, zal er weinig veranderen. In vergelijking 
met sommige andere landen zijn we niet zo slecht bezig. 
In sommige centraal- en Oost-Europese landen staat de 
gemeenschapsgebaseerde dienstverlening nog in zijn kinder-
schoenen en is er van dienstverlening aangeboden buiten de 
ziekenhuizen weinig sprake. De dienstverlening in de geeste-
lijke gezondheidszorg is daar nog volledig gemedicaliseerd. 
Het gaat de goede richting uit in Vlaanderen, maar alles 
moet sneller en beter.
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Volgens Professor Bracke werkt de hulpverlening  
door haar manier van organiseren stigma in de hand.
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[Preventie]

Verslavingsgedrag beter begrijpen  
dankzij Het gekaapte brein 

Het boek bestaat uit drie hoofdstukken. In het eerste 
hoofdstuk beschrijft Paul Van Deun, klinisch psycholoog 
en directeur van De Spiegel, de vele facetten van ver-
slavingsgedrag. De schrijver slaagt erin om het versla-
vingsgedrag objectief te beschrijven, maar ook om veel 
te verwijzen naar de beleving van het verslavingsgedrag 
vanuit het perspectief van de verslaafde zelf. In het tweede 
hoofdstuk behandelt de schrijver de verslavingsmecha-
nismen. Hier gaat de auteur uitgebreid in op de jongste 
inzichten over het breinonderzoek en verslaving. De titel 
van het boek wordt in dit tweede hoofdstuk ook zeer dui-
delijk. In het derde hoofdstuk met als titel ‘Slimmer dan de 
verslavingsmechanismen’ gaat de schrijver dieper in op de 
gevolgen van het verslaafde gedrag en hoe de gebruiker of 
verslaafde dat gedrag kan counteren.

De theoretische inzichten worden in Het gekaapte brein 
grondig geïllustreerd met veel voorbeelden uit de jaren-
lange praktijk van de schrijver als hulpverlener. Erg interes-
sant en lezenswaardig.

In de inleiding legt de auteur de lat voor zichzelf zeer 
hoog. Hij schrijft het boek niet alleen voor hulpverleners, 
maar ook voor mensen die zelf geplaagd worden door 
verslaving en voor de mensen die met hen samenleven. 
Hij wil de verslavingsgeletterdheid bij iedereen verhogen. 
Als preventiewerker heb ik het boek met veel aandacht ge-
lezen en ik kan alleen maar beamen dat Paul Van Deun in 
zijn opzet meer dan geslaagd is. De auteur legt de jongste 
wetenschappelijke inzichten op een verstaanbare manier 
uit en illustreert passend met voorbeelden. Alle begrippen 
die in onze sector courant gebruikt worden, verklaart hij 
grondig. Het boek is dus leesbaar voor leerkrachten die 
zich willen verdiepen in de problematiek van middelenge-
bruik en -misbruik. Daarenboven bevat dit boek een schat 
aan quotes die ik als preventiewerker in mijn lezingen en 
workshops onmiddellijk kan gebruiken. Ik geef hiervan 
graag een paar voorbeelden: blz. 23 “Verslavingsgedrag zit 
dieper dan de keuze voor iets dat erg lekker is”; blz. 131 
“Je kunt wel slimmer worden dan de verslavingsmechanis-
men, maar nooit sterker dan het product”.

Naast de inzichten over de werking van de genotsmid-
delen gaat de auteur ook in op de nieuwe gedragsversla-
vingen. Deze passages zijn voor alle ouders en leerkrach-

ten lezenswaardig. Op blz. 154 doet hij zelf een boute 
uitspraak die zeker op mijn goedkeuring kan rekenen. 
“Een geluidsdichte gsm-verzameldoos voor in de klas, op 
vergaderingen, aan tafel, enzovoort zou een heel normale 
zaak moeten worden. Wat een verlossing, geen berichtjes 
en piepjes meer.”

Twee kleine bedenkingen bij het lezen van het boek.
1.  In het tweede hoofdstuk over verslavingsmechanismen 

gaat de auteur dieper in op de werking van het brein. 
Enkele illustraties hadden hier meer duidelijkheid kun-
nen bieden. 

2.  Verschillende leerkrachten die in hun school rond drug-
preventie werken, gebruiken vaak het internet en You-
tube. Daarbij stoten ze vaak op de TED-talks van Johann 
Hari. In zijn uiteenzetting over verslaving valt Hari de 
inzichten over de verslavende werking van de middelen 
aan. Hij meent dat het tegenovergestelde van verslaving 
niet soberheid, maar verbinding is. Johann Hari zegt dat 
we niet verslaafd geraken door de middelen, maar door 
het gebrek aan verbinding met onze medemens. Welk 
standpunt neem Paul Van Deun hierover in? Daar had 
het boek ook een antwoord op mogen geven.

Ik raad iedereen die zich wil verdiepen in het fenomeen van 
de verslaving aan om dit boek te lezen. Duidelijke informa-
tie gekruid met vele voorbeelden uit de praktijk zorgt voor 
een aangename en leerrijke leeservaring.

Paul Van Deun slaagt er in zijn boek Het gekaapte brein in om de jongste wetenschappelijke 
inzichten inzake verslaving op een verstaanbare manier uit te leggen en goed te illustreren. 
Leerkrachten en hulpverleners, maar ook gebruikers en hun omgeving zullen na lezing veel  
meer inzicht hebben in de mechanismes van verslaving. 

Paul Van Deun (2018) 
 
Het gekaapte brein,  
verslavingsgedrag beter  
begrijpen. 
 
Uitgeverij  Pelckmans Pro, 

Kalmthout.
 
ISBN 978 94 6337 153 7
 
Prijs € 29,99 (197 blz.)
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[Medewerker aan het woord]

De loopbaan van Robrecht Keymeulen in De 
Sleutel overbrugt moeiteloos vier decennia. 
Hij startte op 1 november 1978 als intaker en 
diagnosesteller in de toenmalige therapeutische 
gemeenschap. De Sleutel is op dat moment 
een kleinschalig initiatief, een boerderijtje ver 
weg van de stad en de familie en vrienden van 
de bewoners. Een alternatief voor de geestelijke 
gezondheidszorg van toen. Een team met veel 
idealisme. Veel kennis over drugs is er dan nog 
niet voorhanden en evenmin over de dynamiek 
en de gevolgen van verslaving. Des te meer is 
er het dynamisme en de gedrevenheid om te 
reageren op een nood die acuut ervaren wordt 
in Gent toen de eerste heroïneverslaafden in het 
straatbeeld verschenen.

Portret van een gepassioneerde psycholoog die 
de bakens verzet heeft in De Sleutel.
Robrecht heeft in De Sleutel zowat alles gedaan binnen het 
cliëntwerk. De rode draad in zijn loopbaan is de cliënt, en 
meer bepaald de zoektocht om steeds meer zorgkwaliteit 
te bieden aan élke cliënt. Zijn professioneel leven staat dan 
ook in het teken van leren en groeien. En dat groeien ge-
beurt met vallen en opstaan en doorheen vele verschillende 
functies (zie kader).

Hij is erbij wanneer De Sleutel in de beginjaren heel 
horizontaal werkt, in een soort zelfbestuur waar alle mede-
werkers deel uitmaken van de algemene vergadering en de 
raad van bestuur ter verantwoording roepen voor genomen 
beslissingen. Hij is erbij wanneer De Sleutel vecht voor zijn 
overleving, ondanks de vele financiële perikelen. Samen met 
de toenmalige verantwoordelijken staat hij ook persoonlijk 
borg voor een bedrag van 500.000 BEF in functie van de 
aankoop van het kasteeltje in Merelbeke, de huidige locatie 
van onze TG. Hij is erbij wanneer na de TG de crisiswerking 
wordt opgestart in de Meerhem te Gent, wanneer het eerste 
dagcentrum opgestart wordt in Antwerpen, en nadien in 
Mechelen, Gent, Brussel en Brugge.. En zo breidt de werking 
gestaag uit, vaak op vraag van een stedelijke overheid of de 
magistratuur, soms op eigen initiatief. 

Groeien gaat gepaard met professionaliseren
De toegenomen ervaring wordt ondersteund met steeds 
meer wetenschappelijke en medische kennis. Robrecht maakt 
de overgang mee van pionieren en eigenzinnig uitwerken 
van antwoorden op het probleem van verslaving naar een 
nieuw tijdperk waar samenwerken essentieel wordt. En voor D
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Robrecht is samenwerken een belangrijke sleutel tot succes 
in de zorg: drugsverslaving is een complex fenomeen dat 
zich uitstrekt over veel leefgebieden. 

Extra inzet op samenwerking
Robrecht nodigt De Sleutel uit om nóg meer in te zetten op 
samenwerking met specialistische partners rond thema’s 
zoals woonst en budgetbemiddeling. Dat in trajecten die 
regionaal uitgewerkt worden. De vooruitgang inzake infor-
matie-uitwisseling zorgt er ook voor dat je die stappen ge-
makkelijker kan zetten dan vroeger. De inkanteling van de 
verslavingszorg in de GGZ zal dat in de toekomst verster-
ken. Op cliëntniveau en afhankelijk van afdeling tot afdeling 
wordt er nu reeds behoorlijk ingezet op nauwe samenwer-
kingsverbanden met bijvoorbeeld PC Sint-Jan-Baptist, PC 
Gent-Sleidinge, met de collega’s van de drughulpverlening 
of met lokale partners zoals het OCMW en CAW’s. Een 
trend die Robrecht toejuicht. Maar de wetenschappelijke 
kant in Robrecht is ook bezorgd: de behandelresultaten in 
de intensieve langdurige (residentiële) zorg zijn er, maar 
ze zijn moeilijk te objectiveren. Dat is nochtans nodig want 
deze modules zijn duur. Hij ziet hierin een kans om samen 
met specialisten in te zetten op langetermijnonderzoek 
naar de effecten van behandeling. 

Focus ook op nieuwe drugs
Tot slot stelt hij zich ook de vraag in welke mate De Sleutel 
voldoende aansluiting vindt bij de huidige generatie drug-
gebruikers: steeds opnieuw duiken er andere drugs op en 
andere groepen verslaafden. Hiermee geeft Robrecht de stok 
door aan de nieuwe generatie hulpverleners met een duidelij-
ke oproep: blijf samenwerken, want tegen onze cliënten zeg-
gen we: ‘jij alleen kan het, maar je kan het niet alleen’, maar 
dat geldt ook voor de hulpverleners! En vooral: blijf leren en 
groeien. En met deze laatste oproep brengt hij een groet aan 
de slogan van De Sleutel: Mensen Kansen Groeien.

Afscheid van Robrecht Keymeulen 
‘Jij alleen kunt het, maar je kan het niet alleen!’
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Wie is Robrecht Keymeulen?
Robrecht start zijn loopbaan in november 1978 als intaker en vervolgens supervisor in de TG De 
Sleutel in Mendonk. Kort daarna richt hij het crisisinterventiecentrum op waarvan hij de verant- 
woordelijke wordt. Dat is “de Ark”. Robrecht vervult vervolgens diverse functies: hij is familie-
werker, researcher, psychodiagnosticus, klinisch coördinator, klinisch directeur, afdelingshoofd 
van het dagcentrum te Antwerpen, oprichter van het dagcentrum te Mechelen. Hij trad als 
expert op in diverse werkgroepen die advies gaven aan het beleid over drugpreventie en hulp- 
verlening. Sinds 1998 is Robrecht beleidsmedewerker behandeling. In deze hoedanigheid is hij 
de schrijver, bezieler, (mede-)grondlegger van een aantal basisprogramma’s in De Sleutel: het 
hervalpreventiepakket ‘Klippen omzeilen’, het groepsaanbod in dagcentrum Antwerpen, de 
inhoudelijke werking (module Activering) binnen Weerwerk, de trainingen van motivationele 
gespreksvoering en de ASI (Addiction Severity Index). Vanuit de functie van beleidsmedewerker 
Behandeling deed hij ook nog een reeks vervangingen als onder andere klinisch coördinator van 
het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) en de TG dubbeldiagnose waarvan hij 
ook een tijdje waarnemend afdelingshoofd was. Robrecht kent als geen ander de geschiedenis 
van De Sleutel, omdat hij ze zelf ook meemaakte. Hij wordt dankzij die ruime en intense ervarin- 
gen door sommigen binnen De Sleutel respectvol ‘ons wandelend archief’ genoemd.

Robrecht heeft een duidelijke missie in alles wat hij onderneemt: kwalitatief hoogstaand werk 
leveren omdat cliënten daar recht op hebben. Voor hem is het essentieel dat afdelingen en dien-
sten goed met elkaar samenwerken, elkaar goed kennen, en dat vanuit het principe van de beste 
dienstverlening voor de cliënt. 

Structuur geven aan de dingen
Robrecht, klinisch psycholoog van basisopleiding, volgde twee psychotherapie-opleidingen die 
in elkaars verlengde lagen. De eerste was de cliëntgerichte of Rogeriaanse psychotherapie. Die 
helpt de cliënt in contact te komen met zichzelf, met de eigen gedachten en gevoelens om zicht 
te krijgen op de belemmeringen die de oplossing voor een bepaald probleem bemoeilijken. Later 
volgde hij een postgraduaat gedragstherapie. Die stroming zet in op het veranderen van gedrag- 
en levenspatronen die psychische en emotionele problemen in stand houden en vormt onder an-
dere het denkkader voor motivationele gesprekstechnieken en terugvalpreventie die tot op de dag 
van vandaag hoekstenen zijn in het werken met personen met een verslaving. Die opleidingen 
vormden het denkkader waarmee Robrecht samen met zijn toenmalige collega’s de therapie voor 
verslaafden, en in het bijzonder de ambulante therapie professionaliseerde. We spreken van begin 
de jaren 1990, toen De Sleutel volop inzette op het opstarten van het eerste ambulant centrum in 
Antwerpen. Dergelijke ambulante therapie voor verslaafden bestond toen nog niet.

Hoe typeer je het best een man als Robrecht? Om het met de woorden van collega Koen 
Dhoore, directeur zorg van De Sleutel te stellen: “Robrecht is een rots in de branding: standvas-
tig, onwrikbaar als het moet, degelijk, duidelijk en koersbepalend in de vele veranderingen die hij 
meemaakte. Een krak in het onderhouden van menselijke relaties, binnen en buiten de organisa-
tie. Hij straalt een soort rust uit die we vaak inspirerend vinden. Als een abt in de abdij daalt hij 
de trap af richting keuken voor een stipte onderbreking van de werkzaamheden. Hij geeft telkens 
weer structuur aan de dingen.”

“Hij geeft zeer weloverwogen en gevatte tussenkomsten op vergaderingen die altijd blijk 
geven van ruimdenkendheid, langetermijndenken en verbanden leggen. Hij slaagt er als geen 
ander in om een blijvende frisheid van ideeën te combineren met een zeer rijke en doorwerkte 
bagage. Hij is altijd opnieuw gericht naar de toekomst en blijft dus bijleren en groeien.”

Robrecht in actie op één  
van de voorbije sport- en 
beweegevenementen. Hij  
lag ook aan de basis van 
de visie op sport en bewegen 
in De Sleutel.
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Groep Weerwerk werkt met mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt. Hun voornaamste doel is 
die mensen terug aan het werk krijgen. In Roeselare 
bundelt Weerwerk de werking van verschillende vzw’s, 
elk met een eigen erkenning: maatwerkbedrijf, lokale 
diensteneconomie en leerwerkbedrijf. Een nieuwe stap 
in het fusieproces is de bundeling van alle diensten 
op één locatie. Vanaf eind juni is Weerwerk Roeselare 
terug te vinden in de Rotsestraat 31.

Sylvie Wybo is coördinator van Weerwerk Roeselare 
en gaf ons een rondleiding op de diensten die in de 
Wijnendalestraat zijn ondergebracht. We brachten ook 
een bezoekje aan het nieuwe gebouw.

Vanuit welke visie begeleiden jullie de medewerkers? 

Sylvie: “We willen de mensen zo hoog als mogelijk op de 
participatieladder krijgen. Hoe lager iemand zich op de par-
ticipatieladder bevindt, hoe meer ondersteuning die persoon 
nodig heeft bij de uitoefening van zijn job. De participatie-
ladder is een instrument om de verschillende vormen van  
tewerkstelling en participatie van kansengroepen helder weer 
te geven. Op die manier kan iedereen de juiste vorm van 
ondersteuning krijgen op de arbeidsmarkt. Dat is belangrijk 
omdat werken in de juiste context goesting geeft aan mensen. 
Op de activerende werkvloer worden mensen begeleid die 
nog niet klaar zijn om enige vorm van betaalde arbeid uit te 
voeren. Het is een voortraject om later bij sociale econo-
mieactiviteiten of op de reguliere arbeidsmarkt terecht te 
komen. We leren hen de elementaire competenties aan die 

Weerwerk Roeselare in de kijker

noodzakelijk zijn op de werkvloer. Het gaat bijvoorbeeld 
over op tijd komen, beleefd zijn en een goed voorkomen 
hebben. Zij vervullen voornamelijk repetitieve taken zoals 
inpakwerk of plooiwerk.”

Hoe is Weerwerk Roeselare ontstaan en wat doen  
jullie precies? 

Sylvie: “Onze organisatie bestaat eigenlijk uit verschillende 
entiteiten en is verbonden aan verschillende erkenningen. 
De drie vzw’s (Tot Uw Dienst, Werkspoor en Buurt & Co) 
zijn gegroeid vanuit OC Sint-Idesbald (Broeders van Liefde). 
Als eerste hebben we een erkenning als leerwerkbedrijf. 
We begeleiden mensen in een traject naar duurzaam werk. 
Daarnaast bieden we ook loopbaanbegeleiding aan met 
loopbaancheques.”

“Verder hebben we een erkenning voor lokale diensten-
economie. Hieronder vallen enkel diensten van algemeen 
economisch belang. Het gaat dus om aanvullende diensten 

DE ENERGIESNOEIERS
De energiesnoeiers helpen je om energie te besparen. Ze 
voeren gratis energiescans uit indien je hier recht op hebt.
 
Nancy (medewerker): “Wij gaan bij de mensen thuis langs 
om te kijken wat ze kunnen besparen op energie, gas en 
water. Wij proberen hun problemen naar facturen toe op 
te lossen. Als het verbruik erg hoog is, gaan wij op zoek 
naar de oorzaak daarvan. We hebben ook wekelijks een 
zitdag op het OCMW. Iedere inwoner uit Roeselare kan 
langskomen om vrijblijvend raad te vragen. Het is heel 
dankbaar werk.”
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waar eigenlijk geen markt voor is. We krijgen onze op-
drachten van steden en gemeenten of vzw’s die gelinkt zijn 
aan steden of gemeenten, zoals bijvoorbeeld een cultureel 
centrum. Momenteel hebben we overeenkomsten met de 
gemeentes Roeselare, Wingene, Dentergem en Moorslede. 
We stellen 24 medewerkers tewerk. Personen die onder 
dat statuut zijn tewerkgesteld mogen maximum vijf jaar 
bij ons werken. Daarna moeten ze verplicht doorstromen. 
We bieden verschillende diensten aan. Zo hebben we een 
dierenasiel, een buurtsportwerking die sport- en spelacti-
viteiten aanbiedt en een buurtdienst waarmee we onder 
andere folders bedelen en helpen bij stadsevenementen. 
Als laatste hebben we onze energiesnoeiers (zie kader). 
Met diezelfde ploeg hebben we ook een testproject rond 
afval- en sorteerscans lopen samen met Komosie vzw. We 
gaan bij huishoudens langs om uit te leggen hoe ze hun 
afval moeten sorteren. Eén van onze energiesnoeiers is 
daarnaast woonbuddy. Zij helpt kwetsbare groepen met hun 
zoektocht naar een geschikte huurwoning.”

DE GROENDIENST 
De groendienst is actief op heel wat domeinen (van om-
heiningen plaatsen tot het scheren van hagen) en stelt een 
tiental medewerkers tewerk.

Bart (werkplaatsleider): “We werken voornamelijk in 
opdracht van lokale besturen, zoals Ingelmunster en 
Wingene. Ook particulieren doen een beroep op de groen-
dienst, bijvoorbeeld voor het onderhoud van hun tuin. We 
halen ongeveer vijftien procent van onze inkomsten uit 
privéopdrachten. In de toekomst willen we wel meer inzet-
ten op bedrijven.”

HET ENCLAVEWERK
Bij enclavewerk voeren medewerkers van het maatwerkbe-
drijf onder begeleiding van een werkbegeleider opdrachten 
uit op de werkvloer van de klant.

Sylvie: “Momenteel werken we samen met drie bedrijven: 
PDC; een borstelfabrikant, Umbrosa; een parasolbedrijf en 
Curana; een bedrijf dat fietsonderdelen in elkaar steekt.”

“Er is natuurlijk ook de erkenning als maatwerkbedrijf. 
Hier zijn 22 medewerkers aan de slag. We kunnen drie 
grote diensten onderscheiden. Als eerste hebben we onze 
groendienst (zie kader). Vorig jaar haalden zij maar liefst elf 
ton zwerfafval op. Daarnaast zijn we vorig jaar gestart met 
een industriële werkplaats. Die biedt enclavewerk aan (zie 
kader) en een was-, poets- en strijkatelier. Als derde hebben 
wij een renovatieploeg. Zij plaatsen onder andere isolatie 
en gyprocwanden. De isolatiemarkt is de laatste jaren wel 
sterk aan het inkrimpen, daarom hebben we beslist om ook 
schilderwerken aan te bieden. We moeten dus eigenlijk gere-
geld anticiperen op de noden van de markt. Weerwerk moet 
immers financieel gezond blijven. Tegelijk moeten we onze 
medewerkers de juiste ondersteuning kunnen aanbieden én 
een voldoende interessant werkaanbod garanderen. En dat 
lukt aardig. Zo worden de omkaderingsmedewerkers van de 
dienst administratie sinds de fusie nu ook bijgestaan door 
enkele medewerkers. Eenvoudig administratief werk kan nu 
uitbesteed worden. Zo kan iedereen zijn steentje bijdragen.”
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Met welke moeilijkheden krijgen jullie te maken?

Sylvie: “In Roeselare is amper twee procent van de bevol-
king werkloos. De mensen met wie wij aan de slag gaan, 
hebben dus een heel grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
Ook hebben we de laatste jaren enkele grotere aanbeste-
dingsopdrachten mislopen. Bovendien blijkt de isolatie-
markt sterk ingekrompen. In deze fase zijn we op zoek naar 
ons unique selling point. In Midden West-Vlaanderen zijn 
heel veel maatwerkbedrijven gevestigd. Dat maakt het zeker 
niet eenvoudig. De prijzen waarmee we moeten concurre-
ren liggen bovendien een stuk lager dan in Antwerpen  
of Gent.”

Wat is de grootste sterkte van jullie organisatie?

Sylvie: “Alle medewerkers zijn enorm gemotiveerd en ge-
dreven. Als bedrijf moeten we financieel rondkomen, maar 
daarnaast werken we met een niet zo evidente doelgroep. 
We hebben de methodiek met de heel intensieve begelei-
ding overgenomen van Weerwerk in Gent en in Antwerpen. 
Die is nu volledig geïmplementeerd, ook in Roeselare. Alle 
medewerkers zijn daar volop mee aan de slag. Het helpt dat 
we net zoals De Sleutel gegroeid zijn vanuit een zorginstel-
ling. Werken rond competenties en attitudes, met aandacht 
voor zorg. In Midden West-Vlaanderen maakt deze metho-
diek ons uniek.”

Kan je wat meer vertellen over de verhuisplannen?

Sylvie: “We zitten op verschillende locaties en vaak ook heel 
krap in ruimte. We hebben eigenlijk niet voldoende plaats 
om onze werktuigen en materialen te stockeren en te sor-
teren. De verhuis eind juni naar het nieuwe gebouw in de 
Rotsestraat is dus broodnodig. De site waarop het gebouw 
gelegen is, wordt wel nog volledig heraangelegd en gesa-
neerd. Ons toekomstig gebouw is het enige gebouw dat 
blijft staan, alles rondom ons zal verdwijnen. We geloven 
heel sterk in dit pand. De locatie aan de Brugsesteenweg is 
ideaal als uitvalsbasis. Bovendien is er een busverbinding 
om het halfuur en met de fiets sta je op tien minuutjes aan 
het station van Roeselare.”

Hoe zie je de toekomst?

Sylvie: “Door de verhuis zal de samenwerking tussen de 
verschillende ploegen meer gestimuleerd worden en de 
samenhorigheid zal nog sterker worden. De drie vzw’s 
zitten straks ook fysiek op dezelfde locatie. Ik geloof dat de 
fusie en verhuis ervoor zal zorgen dat we grootsere dingen 

aankunnen. Een ander voordeel is dat bepaalde diensten, 
zoals personeelsbeheer en de boekhouding, gecentraliseerd 
worden. We willen ook een boost geven aan de interne en 
externe communicatie. Een halfjaar geleden lanceerden we 
een nieuwe website en de fusie bracht ook een nieuw logo 
met zich mee. Iedere vzw stond vroeger in voor zijn eigen 
communicatie. In de toekomst willen we gestroomlijnder te 
werk gaan, want dat verhoogt de efficiëntie en effectiviteit.”

“In het nieuwe gebouw is er ook ruimte voorzien voor 
de collega’s van Sint-Idesbald. Zij krijgen een plaats voor 
hun arbeidszorgvloer. Zo is er op onze nieuwe locatie plaats 
voor mensen die zich op verschillende treden van de parti-
cipatieladder begeven. Door een intense samenwerking zal 
de doorstroming nog vlotter kunnen gebeuren.”

“Ik ben ervan overtuigd dat Weerwerk een vaste waarde 
wordt in Midden West-Vlaanderen binnen sociale economie 
en activering. Door de fusie en gezamenlijke locatie zal 
onze naamsbekendheid verder groeien.”

Eén van de schilders: “Na 30 jaar seriewerk bij een 
ander maatwerk-bedrijf kan ik nu elke dag kleur geven 
aan mijn leven in de schildersploeg van Weerwerk!”

Op zondag zes oktober is het opnieuw Open 
Bedrijvendag. Ook Weerwerk Roeselare doet dit 
jaar mee. Schrijf deze datum alvast in je agenda 
en bezoek ons nieuw gebouw op de site in de 
Rotsestraat 31.
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Op 17 mei 2019 gaf collega Johan in Boom het 
allerlaatste Sleutelspel. Zijn nakende pensioen 
zat daar voor niets tussen. Een woordje uitleg…

Begin dit jaar sloten we een nieuwe beheersovereenkomst 
met de Vlaamse Overheid. Concreet betekent dit dat we tot 
in 2023 erkend zijn als terreinorganisatie voor vaardigheids-
onderwijs in het basisonderwijs en drugpreventie binnen 
middelbare scholen. We kijken met heel veel enthousiasme 
uit naar de toekomst en zien het als een privilege om De 
Sleutel als organisatie in Vlaanderen te mogen vertegen-
woordigen én om mee te helpen verslaving te voorkomen. 
Onderwijs is hiervoor een mooie uitvalsbasis!

De overheid koos ervoor om geen organisaties te subsidiëren 
die werken met ervaringsdeskundigen. De belangrijkste reden 
hiervoor is dat er te weinig wetenschappelijke basis is om te 
kunnen terugvallen op een bewezen goede praktijk.

Met veel spijt in het hart bergen wij het concept van de 
Sleutelspelen op. We hebben altijd sterk aangevoeld dat 
deze vorm van preventie wél werkte ondanks het gebrek 
aan een zwart op wit bewijs en een wetenschappelijke on-
derbouw. Sommige zaken hoef je niet zwart op wit te zien 
om te voelen dat ze écht en zinvol zijn. De reacties van de 
leerlingen en leerkrachten toonden ons vaak dat de kwets-
baarheid van de levensverhalen van de getuigen iets te-
weegbrachten waar wij als preventiewerkers niet in slaag-
den. Zoals Johan vaak vertelde tijdens de Sleutelspelen: 
‘alles wat ik vertel is boekenwijsheid maar wat die getuigen 
jullie zullen vertellen is hun leven…’

We kijken terug op een mooie samenwerking met de 
vele ervaringsdeskundigen die we de voorbije jaren meena-
men naar scholen verspreid over heel Vlaanderen en blik-
ken graag nog eens terug op de eerste Sleutelspelen.

Sleuteltreinen

Het concept kende zijn start in het jaar 2000 en was een 
mooie samenwerking met de voltallige therapeutische ge-
meenschap en Jo Van den Driessche die destijds outdoor 
activiteiten begeleidde in de Ardennen. Het concept was 
simpel maar organisatorisch een huzarenstukje. Een school 
engageerde zich om per graad naar de Ardennen af te rei-
zen en ook de voltallige therapeutische gemeenschap werd 
gemobiliseerd. Tijdens de treinrit luisterden de leerlingen 
naar de verhalen van de bewoners en eens aangekomen in 
de Ardennen was er ruimte voor teambuildingsactiviteiten. 
’s Avonds spoorde iedereen tevreden maar moe terug naar 
huis.Dankzij een mooie samenwerking met de NMBS en 
Guido Maertens, die destijds voor De Sleutel werkte, kon dit 
geheel gedragen worden. De collega’s van preventie stonden 

in voor de begeleiding van deze ‘Sleuteltreinen’. Ze gaven 
één week voor de uitstap een ouderavond waarin ze  
vertelden over het concept, goede preventie en het belang 
van sociale vaardigheden. 

Na een tijdje botsten alle partijen echter op een aantal 
praktische bezwaren om dit concept nog langer te dragen 
en evolueerden de Sleuteltreinen naar Sleutelspelen die op 
de scholen konden georganiseerd worden. Een toenmalige 
stagiaire werkte een vormingspakket uit rond hoe de bewo-
ners hun verhaal zo goed mogelijk konden brengen. De stap 
naar gevormde ervaringsdeskundigen betekende een meer-
waarde voor de Sleutelspelen. In het nieuwe concept gingen 
er 4 à 5 bewoners mee naar de school om te getuigen en gaf 
team Preventie een workshop. Wat op dat moment nog ont-
brak was een gedegen voorbereiding voor de leerkrachten. 

Evidence based

Onder leiding van Peer Van der Kreeft en Johan Van de Walle 
evolueerden de Sleutelspelen naar een project met 3 belang-
rijke pijlers: een getuigenis, een workshop gegeven door de 
leerkrachten en een workshop door een medewerker van 
De Sleutel. Op die manier konden we ervan uitgaan dat de 
implementatie deskundig gekaderd gebeurde én gedragen 
werd door de verschillende actoren. Toen het materiaal  
Unplugged ontwikkeld werd was het concept helemaal vol-
dragen. De verschillende oefeningen en het materiaal gaven 
de leerkrachten nog meer houvast om binnen hun klassen 
aan evidence-based preventie te doen.

De Sleutelspelen in deze vorm waren lange tijd heel 
succesvol. Eenmaal per jaar werden de tien Sleutelspelen 
‘vrijgegeven’ en konden scholen bellen om in te tekenen. 
De wachtlijsten waren lang en het aanbod was vaak kleiner 
dan de vraag. Yannick kan getuigen over het enthousiasme 
waarmee de scholen toch probeerden op de lijst te komen. 
Rekening houdende met de draagkracht van de therapeuti-
sche gemeenschap werd gekozen om maximaal tien Sleu-
telspelen per schooljaar te organiseren.

Vanaf volgend schooljaar verleggen we onze focus  
op het werken met kwetsbare groepen, denken we aan 

Het laatste Sleutelspel

[Preventie]

De invuloefening: tijdens de workshop vult 
een leerling een oefening in over de redenen 
om (niet) te roken.
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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)
 Jozef Guislainstraat 43a 
 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

 Weerwerk Gent
 Gaardeniersweg 80
 9000 Gent
T 09 223 02 04
E info.gent@weerwerk.net

 Weerwerk Antwerpen
 Deurnestraat 208 

2640 Mortsel
T 03 259 08 90
E info.antwerpen@weerwerk.net

 Weerwerk Roeselare
 Désiré Mergaertstraat 15 

8800 Roeselare
T 051 22 03 00
E info.roeselare@weerwerk.net 

 

De Sleutel is een onderdeel van
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119 – Gent

[Preventie]

deeltijds onderwijs en buitengewoon onderwijs (BSO). We zullen nog 
steeds projectdagen organiseren – weliswaar zonder ervaringsdeskun-
digen – maar dan vooral voor de groepen waar de nood groot is én het 
aanbod beperkt.

Van iets afscheid nemen, creëert soms ook ruimte om met iets 
nieuws van start te gaan. Vandaar dat we nu volop materiaal ontwikkelen 
voor de doelgroepen waar nog geen aanbod van preventie voor bestaat. 
Dit pilootproject loopt momenteel in MFC Ten Dries in Landegem waar 
we in twee klassen een aanbod uitwerken voor jongeren met een meer-
voudige beperking en in BuSO Sint Gregorius waar we aan de slag gaan 
met een klas niet-horende jongeren. En collega Inie geeft volgend jaar 
een training TOPspel voor scholen van het buitengewoon lager onder-
wijs. De toekomst biedt dus nog een aantal mooie uitdagingen!

Wordt vervolgd…

De mix-en-ruiloefening waarbij leerlingen 
vragen stellen aan elkaar met behulp van 
kaartjes, vb. “Wat zou je doen mocht je 
vriend(in) veel drinken?”

Zeilen ten voordele van De Sleutel 

“Varen voor het goede doel”
Op zondag 8 september 2019 kan u in Nieuwpoort opnieuw deelnemen aan “Varen voor 
het goede doel”. De activiteit, die georganiseerd wordt in samenwerking met VVW West-
hoek, is ideaal voor iedereen die zin heeft in een ontspannend dagje weg met familie of 
vrienden. “Varen voor het goede doel” is ook geschikt als teambuilding activiteit. 

Schrijf vandaag nog in via de website (www.varenvoorhetgoededoel.be). De Nieuwpoortse skip-

pers nemen u graag mee als passagier op hun jachten om u een onvergetelijke dag te bezorgen. 

Als het evenement noodgedwongen moet worden afgelast door slechte weersomstandigheden, 

krijgt u het inschrijvingsgeld integraal terug. Op de website vindt u meer praktische info en ook 

enkele getuigenissen van deelnemers die u alvast in de stemming kunnen brengen.

Omdat wij de zeil- en boottocht familiaal en gezellig willen houden, beperken wij het aantal  

deelnemers tot 450. U heeft er dus alle belang bij om vroeg in te schrijven. Zoals altijd sluiten  

we deze dag af met een sfeervolle receptie in de jachthaven van Nieuwpoort.

Nog vragen?
Mail naar info@zee-zeildag.be
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