
Praktisch 

De groep vindt elke voormiddag plaats, van 
maandag tot en met vrijdag, en duurt telkens 3 uur.  
We starten steeds met een proefperiode van 2 
weken. Daarna wordt maandelijks met jou bekeken 
welke doelstellingen je nog wil behalen en hoe je dat 
wil aanpakken. 
Gemiddeld duurt het groepsprogramma 3 tot 6 
maanden.  
De maximale kostprijs bedraagt € 1.95* per dag 
(remgeld). Sommige deelnemers hoeven niet 
te betalen (bijvoorbeeld omwille van verhoogde 
tegemoetkoming). 

Iets voor mij? 

De instapgroep richt zich tot iedereen (+ 18j) die 
wil werken rond zijn/haar illegaal druggebruik 
(verminderen, stoppen of gestopt blijven) en 
(tijdelijk) geen of weinig tijdsinvulling hee�t.  
Wij verwachten van jou dat je elke dag nuchter 
aanwezig bent, respectvol om kan gaan met 
anderen in een groepscontext en dat je minimaal 
jouw druggebruik in vraag wil stellen. 

Interesse?

Bel 09-234 38 33 of mail naar 
info.acg@desleutel.broedersvanliefde.be 
of vraag info aan jouw individuele begeleider.

Ambulant Centrum Gent 
Jozef Guislainstraat 43c 

9000 Gent 
T 09-234 38 33 

info.acg@desleutel.broedersvanliefde.be 
www.desleutel.be 

* De kostprijs 01.01.2022 is indicatief 

Instapgroep
Ambulant centrum Gent 



Praten?

In de groepsgesprekken concentreren we ons 
vooral op 2 thema’s: druggebruik en activering.  
We vertrekken steeds vanuit wat jij wil bereiken op 
vlak van gebruik en dagbesteding. 
Door in groep te werken met inzichten en 
oefeningen vanuit o.a. hervalpreventie proberen 
we je te ondersteunen om deze doelen te bereiken 
of deze bij te schaven waar nodig. 
We vinden het daarbij erg belangrijk om het steeds 
over het “hier en nu” te hebben.  
Meer diepgaande onderwerpen, zoals psychische 
klachten of moeilijke zaken uit jouw verleden 
bespreek je beter in een individueel gesprek met 
jouw vaste begeleider van het ambulant centrum. 

Groep?

We werken in een veilige, vaste en beperkte groep 
in aantal.  
In onze groep ligt de nadruk vooral op het 
uitwisselen van ervaringen. Door jouw verhaal met 
anderen te delen, merk je immers niet alleen te 
staan. Bovendien kan je veel van elkaar leren.  
Omdat iedereen zich veilig en comfortabel moet 
voelen in de groep, houden we ons aan enkele 
basisregels waarbij respectvol omgaan met elkaar 
centraal staat. 
Onze groepsbegeleiders leiden het geheel in goede 
banen.

Jij alleen kan het, 
maar het moet 
niet alleen

“

Wat? 

De groepswerking is een opstap om (terug) in 
beweging te komen en structuur in je leven te 
krijgen.  
We wisselen groepsgesprekken af met 
verschillende activiteiten, zoals sport, muziek, crea 
of een uitstap.  
Zo kan je (opnieuw) op zoek naar waar jouw 
interesses liggen. Bovendien is het een �ijne en 
gezonde manier om elkaar beter te leren kennen en 
de tijd te vullen. 
Bij gelegenheid nodigen we ook externe sprekers uit 
of gaan we op bezoek bij interessante organisaties. 


