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WAT ALS JE ALS OUDER VERMOEDENS  
HEBT OVER GEBRUIK?

Jongeren en middelengebruik

 Feeling low, aiming high
 TOPspel in de kijker
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De voorbije zomer stelden we heel 
wat knaldrang vast, niet alleen bij 
de jongeren. Als we de media mo-
gen geloven, gaat dat feesten vaak 
gepaard met heel wat (al dan niet) 
illegaal middelengebruik. 

Toch wil ik fors nuanceren en hier-
voor kort verwijzen naar een inter-
view met Katleen Peleman, directeur 
van het Vlaams Expertisecentrum 
Alcohol en andere Drugs (VAD) in 
De Morgen. Ze stelt dat  er de laatste 
tijd héél erg veel over drugs gepraat 
wordt. “Je leest om de haverklap wel 
hoe makkelijk het is om een gram 
cocaïne thuis bezorgd te krijgen - 
even makkelijk als een pizza. Wie 
niet gebruikt, voelt zich straks nog 
de uitzondering. Er ontstaat een 
vreemd soort sociale druk, die het 
gebruik kan doen toenemen. Daar 
ben ik beducht voor. Het niet-gebru-
ik van drugs bevestigen en aanmoe-
digen is nog altijd de eerste regel van 
drugpreventie. Mensen die nog nooit 
in contact kwamen met middelen als 
cocaïne, zijn geen uitzonderingen. 
Gebruikers zijn de minderheid.”

Het thema drugs en verslaving lijkt 
steeds sterker op onze samenleving te 
wegen. Denk aan de niet te winnen 
“war on drugs”, het pleidooi voor 
legalisering,… Het is dan ook normaal 
dat ouders zich zorgen maken. Hoe 
gaan onze kinderen om met deze ver-
leidingen? De Sleutel zet het thema 
“jongeren en middelengebruik” hoog 
op de agenda. In dit nummer ver-
neem je niet alleen wat je kan doen 
als je vermoedens hebt over gebruik. 
Tegelijk trachten we zo goed mogelijk 
de brug te maken tussen hulpverle-
ning en preventie. 

Het is geen evidentie om jongeren 
tijdig de gepaste hulp te bieden. Er 
is het probleem van de motivatie, 
de wachtlijsten,… In het onderwijs 
en de jeugdzorg ontbreekt soms de 
nodige expertise. De Sleutel bezit 
een schat aan kennis en ervaring 
onder haar medewerkers en via haar 
netwerk. Dat beschikbaar stellen 
binnen en buiten de zorg is heel 
waardevol. Lees het verslag van de 
vorming van team preventie en onze 
afdeling voor jongeren: de deelne-
mers gingen met (her)nieuw(d)e 
inzichten en voornemens naar huis. 

Voorkomen is nog altijd beter dan 
genezen: met het nieuwe schooljaar 
zetten we hier daarom speciaal het 
TOPspel in de kijker. Spelenderwijs 
sociale vaardigheden van kinderen 
trainen via het bevestigen van ge-
wenst gedrag en het negeren van on-
gewenst gedrag. Deze preventieme-
thodiek voor het lager onderwijs, kan 
dankzij een actiever coachingsproject 
en een nieuwe implementatiegids nu 
nog effectiever worden ingezet. 

In dit nummer kan je verder verne-
men wie bij ons aanklopt voor hulp. 
Dit keer focussen we speciaal op die 
cliënten die nooit eerder in behan-
deling zijn geweest. Opmerkelijke 
tendens: het opleidingsniveau is in 
de helft van de gevallen niet hoger 
dan lager onderwijs. Toch blijkt 38 
% van de cliënten werk te combine-
ren met een hulpverleningstraject. 
Inzetten op activeren van kortge-
schoolden is dus belangrijk. Meteen 
een brugje naar een project in het 
Gentse dat inzet op deze doelgroep. 
Voor deze mensen kan loopbaancoa-
ching mogelijks een oplossing bieden 
als ze dreigen vast te lopen in hun 
loopbaan. Lees het interview over 
dit proefproject van onze partner 
Weerwerk.

Veel leesgenot
Damien Versele

“Gebruikers zijn de  
minderheid”
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Wat als je als ouder vermoedens hebt 
over gebruik?

[ HULPVERLENING ]

De Sleutel biedt voor beide soorten 
vragen een passend aanbod. In de am-
bulante centra is er een programma 
gericht op jongeren en context. In het 
RKJ is er een residentieel aanbod voor 
jongeren, in nauwe samenwerking 
met de familie. We gaan in gesprek 
met Hilde Vandewoestyne, afdelings-
hoofd van het ambulant centrum De 
Sleutel in Brugge (ACB) en Pascale Le-
clercq van het residentieel kortdurend 
jongerenprogramma (RKJ) in Eeklo.

Is een ouder welkom als er enkel 
sprake is van vermoedens? 

In elk ambulant centrum van De 
Sleutel kunnen ouders terecht met of 
zonder de jongere. Ook telefonisch 
kan er al heel wat gebeuren. In ACB 
is er elke voormiddag iemand van het 
Drugsexpertiseteam (DET) telefo-
nisch beschikbaar1. Je kan er terecht 
met elke vraag. Een ouder, de jongere 
zelf of een hulpverlener wordt beluis-
terd en op weg geholpen. 

De vragen kunnen heel divers zijn, 
zegt Hilde. “Soms belt een ouder 
compleet overstuur, onmiddellijk na 
het ontdekken van drugs in de kamer 
van zoon of dochter, met de vraag wat 
moet ik nu doen. Soms zijn er ouders 
die al langer een vermoeden hadden, 
en hoopten ze dat het vanzelf zou 
overgaan. Soms merken we dat het 
drugprobleem nog in de experimen- 
tele fase zit, soms is het probleem al 
heel ernstig.”

Tijdens telefonische gesprekken 
wordt geluisterd en worden er tips 
gegeven. “We zetten erg in op het op 
gang brengen van het gesprek over het 
(vermoedelijke) druggebruik. Het is 
belangrijk dat de ouder er niet alleen 
mee zit. We bevragen steeds of de 
huisarts al op de hoogte is. We geloven 
sterk in het maken van netwerken 
rond de jongere en de familie. We ma-
ken ook concreet hoe je als ouder het 
gesprek met de jongere kan aangaan”. 
Wat weten ouders en hoe informeren 
ze zich rond verslaving en gebruik? 
“Op de website van de VAD vind je 

heel toegankelijke informatie gericht 
naar zowel de jongeren als de omge-
ving,” geeft Hilde aan.
Een ouder of naastbetrokkene kan 

terecht voor een aantal gesprekken 
zonder dat de jongere zelf in begelei-
ding is in het centrum. “Soms hebben 
ouders die gesprekken nodig om de 
moed op te vatten hierover in gesprek 
te gaan. In de gesprekken zoeken we 
samen naar hoe je de bezorgdheid kan 
verwoorden, herstel van zelfzorg, 
omgaan met onmacht, herstel van 
vertrouwen, evenwicht tussen contro-
leren, begrenzen en zorg bieden.” 

Mijn kind gebruikt, maar is niet 
gemotiveerd om er iets aan te doen –  
is een vaak gehoorde verzuchting. 
Sommige ouders durven niet confron-
terend zijn of draaien rond de pot. 
Andere ouders gaan stellig verbieden. 
Het is raadzaam om in gesprek te 

[ HULPVERLENING ]

De puberteit is vaak een moeilijke periode. Jongeren willen hun eigen ding doen, 
aanvaarden het ouderlijk advies niet meer blindelings, sommigen sluiten zich 
af van hun ouders... Zijn de veranderingen toe te schrijven aan de levensfase, 
aanpassingsproblemen of is er reden om je zorgen te maken? Wat als je je zoon betrapt 
hebt, en hij het probleem minimaliseert? Wat kan je doen, waar kan je terecht?

Enkele cases 

Een moeder belt op voor haar  
16-jarige zoon. Ze heeft iets  
ontdekt in zijn kamer en vermoedt 
dat het om cannabis gaat.

De zus van een 20-jarig meisje belt 
om advies te vragen voor haar zus. 
Zus  gebruikt allerlei drugs via een 
vriendje van haar. Wat kan zij doen 
om te helpen? 

Een vader belt op voor zijn 14-ja-
rige zoon waarvan hij weet dat hij 
cannabis rookt. “Dit zal en dit moet  
direct stoppen”. 

Buurtsport belt met een bezorgd-
heid rond een 17-jarige die keta-
mine gebruikt. De jongere wil ge-
holpen worden, maar ziet het niet 
zitten om in De Sleutel op gesprek 
te komen. “Mag onze begeleider 
meekomen op het 1ste gesprek?” 

Bij het RKJ (Residentieel Kort- 
durend Jongeren programma) 
krijgt men niet vaak te maken 
met ouders die contact opnemen 
bij vermoeden van gebruik. “Wij 
zijn een gespecialiseerd residenti-
eel centrum. Mensen komen hier 
eerder terecht als ze doorverwezen 
zijn door andere centra en wanneer 
er dus duidelijk sprake is van ge-
bruik en als de geïnstalleerde hulp 
als onvoldoende ervaren wordt”, 
aldus Pascale. 
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in woorden omgezet wordt. 

Soms wil de jongere niet op gesprek 
komen, is die nog niet bereid om de 
stap te zetten naar hulpverlening. “Dan 
is het ondersteunen van de ouders het 
enige wat we kunnen doen, hen bijstaan 
in de onmacht en blijven aanmoedigen 
tot dialoog. Soms is het wachten tot de 
jongere nog eens botst. Misschien is dat 
het goede moment om te starten.” 

Hilde is kinder- en jongerenpsycho-
loog en heeft vele jaren met jonge-
ren gewerkt. “Het is belangrijk om 
jongeren de kans te geven om gehol-
pen te worden. En in het geval van 
jongeren, maar ook bij volwassenen is 
het zo belangrijk om de context mee te 
hebben”, vertelt Hilde gedreven. “Mo-
menteel kunnen we de context niet 
intensief genoeg ondersteunen als de 
jongere niet meer in begeleiding is. Dit 
heeft te maken met de beperkingen die 
onze conventie ons oplegt. Dit voelen 
we als een hiaat in onze hulpverlening. 
We merken dat de context vaak nog 
ondersteuning nodig heeft ook al is het 
traject met de jongere positief afge-
rond, en zeker als de jongere afgehaakt 
is. Hierrond zijn we zoekende.”
Vanuit ACB wordt sterk ingezet op sa-

menwerking met andere diensten. Zo 
kan er binnen de DET-samenwerking 
aangemeld worden bij het vroeginter-
ventieaanbod waar ouders en jongere 
een reeks van 5 psycho-educatieve 
sessies kunnen volgen over verslaving 
en ontwenning. Er is ook een intensie-
ve samenwerking met het crisisaanbod 
Kompas aan Huis. Dankzij participatie 
aan diverse jongerenprojecten kunnen 
we ook anticiperen op druggerelateer-
de problemen. Zo zetten de begeleiders 
van het jongerenteam in op bereik-
baarheid en beschikbaarheid. Elke 
medewerker heeft een gsm waarop 
ze zowel via sms als sociale media be-
reikbaar zijn en de jongere tussendoor 
kunnen ondersteunen.

Nuttige info:

https://www.vad.be/preventie-en- 
hulpverlening/ouders
https://www.vad.be/catalogus/detail/zelf-
hulpboekje-voor-ouders-van-gebruikende- 
kinderen

1 Aan de telefoon zitten verschillende 
hulpverleners van het samenwerkings-
verband Drugsexpertieseteam Noord 
West Vlaanderen waar het ambulant 
centrum van De Sleutel in Brugge aan 
participeert. 

gaan over het gebruik én te kaderen 
van waaruit je deze vraag stelt. Een 
jongere voelt zich snel gecontro-
leerd, beknot en wil liever niet met 
moeilijkheden bezig zijn. Soms praat 
een jongere dan makkelijker met 
een hulpverlener. “Samen de reden 
tot ongerustheid en de ernst van het 
probleem uitklaren kan dan in een 
gesprek. Dat kan ook beperkt blijven 
tot 1 gesprek.”

In het ambulant centrum krijgt de 
jongere een gesprek met een hulpver-
lener van het jongerenteam. “In het 
algemeen is er iemand uit de omge-
ving betrokken. Elke situatie kan an-
ders zijn. Er wordt afgesproken welke 
gesprekstijd gezamenlijk is en welke 
info onderling uitgewisseld wordt. 
We spreken ook goed af wie er mag 
gecontacteerd worden als de jongere 
herhaaldelijk niet opdaagt voor een 
gesprek,” zegt Hilde. 

Als een jongere in het experimen-
teren blijft hangen, dan merken we 
vaak een verschuiving van recreatief 
gebruik naar gebruik als een oplossing 
voor iets. We kijken naar het gebruik 
als een signaal, een teken. Vaak wordt 
met gebruik iets gezegd dat niet meer EL

S 
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N
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Soms moeten we 
wachten tot de 
jongere opnieuw 
botst en blijkt dat 
het goede moment 
om een traject te  
starten.
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Na een korte kennismaking gaat Team Preventie van start door de princi-
pes van kwaliteitsvolle verslavingspreventie te duiden. Er bestaan hier im-
mers nog heel wat misvattingen rond. Ook de aanwezigen kijken niet zel-
den anders naar de vraag wat goede drugpreventie is. Zoals in dit magazine 
al meermaals beschreven weten we dat er een brug is tussen wat volgens 
de wetenschap succesvol is en wat de praktijk ons voorschotelt. Je kan als 
professional niet anders dan een zekere pragmatiek toelaten in plaats van 
je star vast te houden aan de evidence based richtlijnen. De Vlaamse richt-
lijn omtrent verslavingspreventie in het onderwijs van VAD helpt scholen 
goed op weg en biedt antwoorden o.m. op ‘Welke methodiek gebruik je in 
welke graad?’, ‘Wat zijn algemene do’s en dont’s per leeftijd?’(1). 

Effectieve verslavingspreventie bij jongeren is - kort gesteld - beter 
selectief dan universeel, omgevingsgericht en toegespitst op hun cog-
nitieve beperkingen, zoals zelfcontrole. We leren daar iets uit met het 
oog op vele dagelijkse praktijken in scholen en daarbuiten. Denk maar 
aan razzia’s en druglessen, maar net zo goed theaterstukken waar er 
vaak een éénzijdig beeld van ‘de verslaafde’ wordt opgehangen. Als we 
de treatment gap (het duurt gemiddeld 10 jaar vooraleer men in behan-
deling komt voor een middel!) willen reduceren, zal een ongenuanceer-
de, clichématige kijk op verslaving een negatief effect hebben op het 
hulpvraaggedrag van jongeren. Ze zullen met andere woorden net langer 
wachten om aan de alarmbel te trekken. 

Na de toelichting rond kwaliteitsvolle verslavingspreventie licht het RKJ 
haar werking toe: het residentiële karakter, het therapeutische aanbod 
en resocialiserende karakter, het nazorg-traject, de omgevingsgerichte 
interventies. We nemen er de tijd voor. Velen kennen het RKJ niet en 
weten niet wat de (residentiële) behandeling van minderjarigen met een 
afhankelijkheidsprobleem inhoudt. Al snel worden tussendoor heel con-
crete vragen gesteld: ‘Wat met de wachtlijsten?’ of ‘Vrijwilligheid maakt 
het moeilijk om te verwijzen!’. Er komen heel wat wezenlijke moeilijk-
heden aan bod. Soms ook schrijnende situatieschetsen. Het blijkt geen 
evidentie te zijn, jongeren tijdig de gepaste hulp bieden.

Jongeren en middelengebruik

Preventie maakt brug 
met hulpverlening
Team Preventie ziet geregeld zorgleerkrachten of 
leerlingbegeleiders op vormingsmomenten. Onze 
insteek is echter de klas en de leerkracht. Om aan 
de specifieke leernoden van deze groep te voldoen 
organiseerden we op 17 juni, samen met het Resi-
dentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ), 
een bijscholing ‘jongeren en middelengebruik’. We 
ontvingen mensen uit heel Vlaanderen die zich elk 
vanuit een andere rol inzetten voor (kwetsbare) 
jongeren. Het merendeel kwam uit het onderwijs, 
maar ook enkele mensen uit het jeugdwelzijnswerk 
schoven mee aan tafel.  

Indien er sprake is van een verstoring 
van het leven door gebruik, waarbij 
het dagelijkse functioneren verstoord is 
of tot stilstand komt, kan een opname 
aangewezen zijn. Pascale:  “Vaak hebben 
zowel de jongere als de ouders al van alles 
geprobeerd”. Een eerste stap in het RKJ is 
de organisatie van een kennismakingsge-
sprek zowel met de jongere, de context als 
eventuele doorverwijzers. Samen met een 
medewerker, een ervaringsdeskundige en 
eventueel een bewoner maken ze dan ken-
nis met de werking van het residentieel 
programma.” Het is de bedoeling om de 
drempel naar de hulpverlening te verlagen 
en hen verder te ondersteunen in hun 
denkproces. Vandaar de mogelijkheid om 
in gesprek te gaan met een jongere die zelf 
het programma volgde. “Dit biedt kansen 
zowel voor de jongere om zich begrepen 
te voelen, als hoop dat het mogelijk is om 
de cirkel te doorbreken. Ouders zijn vaak 
ook erg nieuwsgierig naar hoe zo’n traject 
eruit ziet. Soms is naar ons centrum 
komen een te grote stap, en dan bieden we 
een gesprek aan huis aan.”
Er wordt afgestemd op wat er precies aan 
de hand is en wat een gepast traject kan 
zijn.  Ook na een opname wordt er verde-
re begeleiding voorzien, vult Pascale aan. 
Aansluitend bij een korte crisisopname 
volgt één gesprek bij het gezin thuis. Na 
een gewone opname in het RKJ worden 
jongeren in de nazorg nog een tijdlang 
outreachend begeleid. “We activeren en 
versterken het netwerk rond de jongere, 
zodat de vaardigheden die de jongere en 
de context hebben geleerd tijdens het pro-
gramma kunnen geconsolideerd worden”, 
zo stelt Pascale .

Mijn kind gebruikt, maar is niet gemoti-
veerd om er iets aan te doen … We mer-
ken vaak dat er druk komt vanuit ver-
schillende kanten om over te gaan tot een 
opname: het gezin, signalen van school, 
de consulent van de jeugdrechtbank, … 
“Niet elke jongere ziet het zitten om in 
opname te komen. Soms start de jongere 
vooral omdat de ouders het willen. We 
merken echter doorheen het program-
ma dat ze het steeds meer voor zichzelf 
opnemen. Dat de jongere opnieuw de weg 
vindt naar wat hij of zij zelf wil (de eigen 
dromen) en dan opnieuw het leven in 
handen neemt.”

[ HULPVERLENING ]

En in het RKJ
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Daarna neemt de preventiewerker 
terug over. We kunnen het niet 
hebben over jongeren en middelenge-
bruik zonder enkele basiskaders aan 
te reiken. We brengen ons verhaal via 
twee metaforen: plakjes kaas (swiss 
cheese model of addiction) en een 
paard en een ruiter (duale procesmo-
del). Het ene duidt de interactie 
aan tussen risico- en beschermende 
factoren en hoe specifieke zaken, 
zoals het hebben van gebruiken-
de vrienden of het ontbreken van 
betekenisvolle hobby’s, verslaving 
in de hand kunnen werken. Het 
tweede duidt de meer onbewuste 
zaken aan die ontstaan als gevolg van 
veelvoudig gebruik (vb ontwikkelen 
van hardnekkig gewoontegedrag, 
een overgevoelig beloningsysteem). 
Verder geven we algemene inzichten 
mee omtrent de functies van gebruik. 
Niet iedereen gebruikt immers om 
dezelfde redenen. We lichten ook toe 
waarom jongeren gevoeliger zijn voor 
verslaving. Pubers komen sneller in 
de problemen dan volwassenen, niet 
zelden ontstaat een problematisch 
gebruikspatroon in de adolescentie. 
Het goed kennen en verkennen van 
enkele essentiële zaken is van belang 
bij de inschatting van de ernst, ook 
voor niet-clinici. We sluiten af met 
enkele kernboodschappen: 

• Verslaving is geen bewuste, foute 
keuze. Er (n)iets aan doen, dat is 
een keuze. 

• De factoren die druggebruik doen 
ontstaan en het in stand houden 
zijn niet dezelfde.

• Hoe langer een patroon is inge-
sleten, hoe ‘zwakker’ de ruiter 
wordt.

• De kracht van preventie is het 
versterken van gezonde coping-
mechanismen.

Het verhaal van Nathalie

Na een korte pauze komt Nathalie 
aan het woord. Ze is ervaringswerker 
bij Multiversum en werkt als vrijwil-
liger bij het RKJ. Nathalie focust in 
haar verhaal op haar schoolcarrière 
en bekijkt hoe dit kruiste met het pad 
dat ze bewandelde rond middelenge-
bruik. Het is een doorleefd verhaal 
van vallen en opstaan, van hoop en 
wanhoop, zelfstigma en zelfkennis. 
Een gelaagd en veelkleurig verhaal, 
één van velen en toch uniek. We 
herkennen de kwetsbaarheden waar 
mensen met een verslaving soms mee 
worstelen. Psychische gevoeligheden 
die opspelen in de puberteit. Nathalie 
kreeg stevige problemen (psychose) 
omwille van cannabisgebruik, hoewel 
ze ook heel wat andere middelen heeft 

gebruikt. Ze benadrukte dat cannabis 
echt voor problemen kan zorgen en 
verslavend kan zijn. Ondanks een 
mooie jeugd en warme herinneringen 
aan haar jonge levensjaren, kwam ze 
zichzelf meermaals tegen op het pad 
naar de volwassenheid. Uiteindelijk 
ging ze -na jaren van gebruik- op-
nieuw studeren, waarbij ze koos voor 
klinische psychologie. Een confronte-
rende opleiding: ze herkende heel wat 
zaken. Finaal liet ze de studie vallen 
en ging ze de opleiding tot ervarings-
werker volgen. Intussen is Nathalie 
7 jaar clean. Haar input gaf meteen 
kleur aan het theoretisch kader dat 
voordien werd geschetst. Op de vraag 
wat er bij Nathalie voor gezorgd heeft 
dat ze de weg naar een leven zonder 
drugs is opgegaan, kiest ze voor een 
heel specifiek moment: een gesprek 
met een psychiater die echt heeft ge-
luisterd naar wie ze was als persoon, 
niet als verslaafde. 

Bespreekbaar maken en motiveren

Na de middag staan we stil bij het 
bespreekbaar maken. Vragen stellen 
helpt echt verhelderend, voor jezelf 
en de jongere: ‘Stel je voor dat je niet 
zou gebruiken, hoe zou dat zijn?’, 
‘Welke voordelen biedt gebruiken 
jou?’. In een ideale wereld wil je het 
denkproces van de jongere triggeren, 
maar je kan niet slaan en zalven tege-
lijkertijd. Soms kan je als volwassene 
bepaald destructief gedrag van een 
jongere niet toelaten. Dat begrenzen 

Het hebben van een 
drugbeleid blijft 
voor een school 
een belangrijk 
instrument in het 
sneller detecteren 
van problematisch 
druggebruik bij 
jongeren.Reflecteren na een oefening  

omtrent bespreekbaar maken
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van gedrag is bij minderjarigen heel 
belangrijk. Soms help je iemand door 
niet te doen wat hij of zij wil.

Maar hoe maak je zaken eigenlijk 
bespreekbaar? We oefenden in drie 
rondes, in duo’s. Elkeen mocht een 
thema kiezen, naar keuze. Op het 
einde lieten we iedereen bij elk van 
de vier vragen een positie innemen, 
zowel als professional en als cliënt. 
Na elke ronde werd er in groep 
teruggekoppeld aan de hand van 
terugkerende vragen, waaronder: 
‘Hoe comfortabel was dit gesprek?’ 
‘Veranderde de afstand tussen jullie?’ 
’Heb je meer zicht op het waarom van 
het gedrag?’ In de eerste ronde moest 
de professional proberen om zijn of 
haar hulpbron/genotsmiddel/comfort 
af te raden met als bedoeling de cliënt 
te laten kijken naar de negatieve 
aspecten hiervan. Hij of zij moest de 
cliënt overtuigen van het schadelijke 
aspect, de zinloosheid van de activi-
teit. De cliënt hoorde op het einde van 
het gesprek zijn genotsmiddel af te 
zweren of het er toch minstens mee 
eens zijn om te minderen. In de twee-
de ronde toonde de professional enkel 
interesse in de cliënt. Hij/zij stelde 
enkel vragen. Je moest zorgen dat je 
de cliënt voluit liet vertellen. In ronde 
3 moest de professional op zoek naar 
andere personen, andere situaties. 
Hij/zij keerde terug in het verleden, 
keek vooruit naar de toekomst. De 
bedoeling was hier om de cliënt om 
zich heen te laten kijken naar andere 
personen die dat gedrag (niet)(meer) 
stellen. Na deze oefening gaan we de 
laatste pauze van de dag in.

Taal is ons instrument als social 
professional. Toch blijkt het niet altijd 
even simpel om meteen goede vragen 
te stellen en doelgerichte reflecties 
te maken op wat de ander zegt. Daar 
kan Motiverende Gespreksvoering 
handvatten in bieden. Motivatie is 
een relationeel gebeuren tussen de 
hulpverlener en de cliënt en motive-
ren is mensen in beweging brengen. 
We illustreren aan de hand van het 
nog steeds relevant transtheoretisch 
model van Prochaska en Diclemente 
(2), één van de pijlers van motive-
rende gespreksvoering. Het ken-

merkt zich door gedragsverandering 
circulair te benaderen en op te delen 
in zes stappen: voorbeschouwing, 
overpeinzing, besluitvorming, actie, 
volhouden en terugval. Aan gedrags-
verandering gaat heel wat vooraf, is 
de redenering.

Het model impliceert dat terugval en 
ontkenning normale onderdelen zijn 
in gedragsverandering. Het bekijkt 
motivatie als iets niet stabiel in de 
tijd. Al dan niet gemotiveerd zijn is 
geen persoonlijkheidskenmerk! Het 
model erkent ook dit: als iemand 
zijn gedrag niet aanpast kan er veel 
gebeurd zijn. Gedrag veranderen is 
lastig. Het kost tijd en energie. Je 
moet het willen, denken dat je het 
kunt en er klaar voor zijn. 

Afrondend schetsen we enkele inter-
venties, nuttig voor verandering of de 
voorbereiding daarvan:

• Verhoging van het bewustzijn 
door meer informatie te verzame-
len over jezelf en je probleem.

• Jezelf opnieuw evalueren over hoe 
je denkt en voelt rond een pro-
bleem.

• Een keuze maken of een engage-
ment nemen omtrent de verande-
ringsmogelijkheden.

• Alternatief gedrag zoeken dat niet 
in overeenstemming is met het 
probleemgedrag.

• Situaties vermijden die probleem-
gedrag kunnen uitlokken.

• Beloningen zoeken voor geboekte 
verandering.

• Hulp zoeken bij anderen.
• Opluchting door emoties te uiten.
• Bekijken hoe het probleem de 

omgeving beïnvloedt.

Als afsluiter staan we stil bij het 
“middelenbeleid in je organisatie”. 
We overlopen de verschillende pijlers, 
waarvan zorg en begeleiding er één 
is. Een stappenplan omtrent wie doet 
wat wanneer is een zeer concrete en 
waardevolle tool. Een drugbeleid blijft 
een belangrijk instrument dat, indien 
goed geïmplementeerd en regelma-
tig geëvalueerd, effectief is in het 
sneller detecteren van problematisch 
druggebruik bij jongeren. We bespre-
ken enkele concrete situaties met als 
conclusie: het betrekken, activeren en 
opbouwen van een netwerk rond de 
jongere - die probleemgedrag stelt of 
waarover we ons zorgen maken - kan 
snel verandering bewerkstellingen 
mits dit netwerk op één lijn staat. 
Alleen kan je vaak weinig doen. Je 
hebt partners nodig. We horen het 
voorbeeld van een schooldirecteur die 
om 7u rond de school begint te rijden 
om blowende leerlingen te spotten. 
Een goed bedoelde vorm van sociale 
controle die in de feiten weinig soe-
laas zal brengen. Iemand in de groep 
stelt zich de vraag: ‘Hoe zou het zijn 
mocht de directeur daar om 7u bo-
terkoeken ronddelen en de jongeren 
aanspreken?’ 

1 Alcohol- en drugpreventie op school. 
Aan de slag! (gratis) - VAD

2 Prochaska, J.O., & DiClemente,  
C.C. (1982). Transtheoretical therapy: 
Toward a more integrative model of 
change (19) 3 Psychotherapy: Theory, 
Research & Practice, 276-288 G
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Dankzij middelen van Stad Gent wordt 
momenteel een nieuwe methodiek uit-
gewerkt die beter inspeelt op de noden 
van de kortgeschoolden (1) . Dit ver-
loopt in een outreachend en interactief 
proces. Mensen met loopbaanvragen 
komen samen op een inspirerende 
plek, museum Dr. Guislain. Dankzij 
het leren van elkaar krijgen de mensen 
een beter inzicht in hun situatie en 
eigen rol. De bedoeling: kortgeschool-
de werknemers – in dit project vaak 
vrouwen - ervan overtuigen dat, als 
het fysiek of mentaal even niet meer 
gaat, werken aan je loopbaan ook 
opnieuw perspectief kan geven.

Vanwaar de samenwerking? Groep 
Weerwerk – zusterorganisatie van De 
Sleutel met focus op activering - wil 
al langer kortgeschoolden die kam-
pen met een groeiende (psychische) 
druk, motiveren om proactief een 
loopbaanplan op te stellen. Loopbaan-
begeleiding is onterecht vooral gekend 
bij hoger opgeleiden. Om de doelgroep 
beter te bereiken, werkt Groep Weer-
werk actief samen met Wijkgezond-
heidscentrum (WGC) De Kaai. Samen 
ontwikkelden ze een methodiek op 
maat van kortgeschoolden. “Al doende 
zoeken we uit wat werkt.”

We gaan in gesprek met zorgcoördi-
nator en maatschappelijk werker Els 
Decroo. Haar taak is o.m. de organi-
satie van zorg op punt stellen (intern 
en extern) dit in samenwerking met 
partners. Ook Elisabeth Auer schuift 
mee aan tafel. Elisabeth staat bij Groep 
Weerwerk o.m. in voor de aanmeldin-
gen. Ze ziet in die functie mensen die 
lange tijd niet meer gewerkt hebben 
en die via GTB (2) worden toegeleid 

in een voortraject naar betaald werk. 
Elisabeth doet ook de aanwervingen 
van de arbeiders met een maatwerk-
contract en neemt sinds kort ook 
taken als vormingsmedewerker op. 

Els Decroo: De Kaai is gevestigd in 
de Gentse Bloemekenswijk, nabij 

de Uco-site, waar heel wat sociale 
economie bedrijven zich gevestigd 
hebben. We zijn dus buren van Groep 
Weerwerk. Ons WGC telt zo’n 4600 
patiënten. Het gaat om een heel diver-
se groep. Een relatief jonge populatie, 
heel divers qua afkomst en socio-eco-
nomische status, waarvan een grote 

Op de foto, van links naar rechts:
Stefanie Deygers, (Maatschappelijk werker/Gezondheidspromotor), WGC  De Kaai ,  
Els Decroo (maatschappelijk werker – zorgcoördinator) WGC  De Kaai,   Lara Hardeman 
(Gezondheidspromotor) WGC De Kaai, Kristine Timperman, Publiekswerking -  
Community-projecten Museum Dr. Guislain,  Elisabeth Auer (Weerkracht)

Wat als kortgeschoolden vastlopen in hun loopbaan?

Feeling low, aiming high 
Kortgeschoolden beter linken aan werkbaar werk: met het innovatief project 
“Feeling low, aiming high” speelt Groep Weerwerk en Wijkgezondheidscentrum 
De Kaai in op een actuele en dagelijkse nood uit de praktijk. Mensen die langdurig 
ziek zijn of zich niet goed voelen in hun werksituatie in een passende job krijgen.
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groep van Turkse en van Bulgaarse 
afkomst. Het initiatief voor dit project 
kwam van Groep Weerwerk. Ze heb-
ben ons en een aantal andere WGC’s 
gecontacteerd. Dankzij eerdere con-
tacten wisten ze dat wij voor relatief 
veel patiënten geen netwerk vonden 
om concreet aan de slag te gaan met de 
vraag van de patiënt. Velen kampen 
met psychische of fysieke problemen 
en zijn niet klaar om te solliciteren. 

Elisabeth Auer: Groep Weerwerk 
is inderdaad net op zoek naar die 
mensen. Vaak krijgen ze van VDAB 
het advies dat ze eerst moeten werken 
aan hun talenkennis of wordt aange-
drongen om in een knelpuntberoep te 
stappen. We richten ons op mensen 
die zelf nooit de weg naar een loop-
baancentrum zouden vinden of er niet 
zouden aan denken om in loopbaanbe-
geleiding te gaan. 

Els: Activering en arbeid zijn heel 
belangrijk voor de mentale gezond-
heid. Heel vaak komen patiënten 
met problemen rond het werk hun 
verhaal doen bij de arts en de andere 
zorgverstrekkers in het WGC. Ze zien 
geen uitweg omdat het werk fysiek of 
psychisch niet meer haalbaar is. De 
aanleiding is veelal het bekomen van 
een attest voor hun arbeidsongeschikt-
heid. 

Elisabeth: Veelal kampen ze met een 
combinatie van problemen: jonge moe-
ders met zorgen rond hun kinderen 
(druk op de opvoeding, contacten met 
school, leerachterstand), staan ze in 
voor inwonende grootouders zonder 
inkomen, hebben ze een partner die 
weinig aanwezig is (vb lange dagen in 
de bouw). Het gaat dus om vrouwen 
die over hun grenzen gaan, dat in com-
binatie met hun eigen werk. 

Els: Onze artsen stellen die nood vast: 
patiënten die onvoldoende Nederlands 
machtig zijn om via GTB in begeleiding 
te gaan. Te vaak krijgen ze te horen: 
“we hebben geen aanbod voor u”. De 
arbeidsmarkt is niet aangepast en de 
druk is hoog. De VDAB wil deze werk-
lozen zo snel mogelijk aan het werk 
krijgen en neemt niet de tijd voor een 
opleiding. De druk is hoog. Ze hebben 

stress om de telefoon op te nemen, 
terwijl ze willen werken. 

Jullie bewandelen twee paden in dit 
project: Enerzijds organiseren jullie 
interviews; anderzijds organiseren 
jullie interactiegroepen.
Elisabeth: Klopt. We zijn in maart 
2022 gestart met interviews in het 
WGC om de noden en de verwachtin-
gen van de deelnemers in beeld te krij-
gen met als doel aansluitend individu-
ele loopbaanvragen te coachen. Hierbij 
nemen we de expertise vanuit Groep 
Weerwerk mee in het begeleiden naar 
werk van mensen met een versla-
vingsachtergrond. Ze zijn vroegtijdig 
gestopt met school, zitten ook met 
vragen rond hun loopbaan. We hebben 
met Jumpstart al lang een aangepast 
aanbod waarbij we korgeschoolde 
mensen begeleiden: samen werken aan 
een Persoonlijk Ontwikkelingsplan, 
hen laten ontdekken wat hun sterktes 
en talenten zijn, hen ook kritisch leren 
kijken. Bijvoorbeeld rond wat niet kan 
(denk aan fysieke overbelasting), hen 
leren reflecteren, een SWOT-analyse 
maken, doelstellingen vastleggen rond 
hun loopbaan op korte en op lange 
termijn.

Met anderstaligen is dit wel een 
ander paar mouwen?
Elisabeth: Dat is deel van het inno-
vatief concept. Alle testen die we 
afnemen (denk aan BPS, testen VDAB, 
talententesten van Luc Dewulf,… ) 
bevatten vragen die je niet zomaar 
kan stellen aan anderstaligen. Het is 
bovendien een uitdaging dat loopbaan-
begeleiding met Vlaamse middelen 
gefinancierd wordt. We mogen dus 
niet in een andere taal begeleiden.

Waar maken jullie het verschil?
Els: We werken op vrijwillige basis: 
“kom eens langs en doe met ons mee”. 
En we coachen oplossingsgericht. 
Dankzij onze aanpak geven we hen 
de energie en de kracht om wel na te 
denken en wel de vraag te stellen aan 
VDAB; dit wil ik, kan je me helpen. 
We kijken toekomstgericht en zoeken 
uit wat ze anders willen: wat geeft hen 
vandaag hoop, wat willen ze berei-
ken, welke kleine tussenstappen zijn 
daarvoor nodig. We focussen op kleine 

minimale stappen die ze al gezet heb-
ben. “WOW je bent aanwezig op het 
interview!” Voor hen is dat al een heel 
grote stap in het onbekende. Maar het 
werkt wel. Zo vond ik het heel pak-
kend dat patiënten die ik op gesprek 
naar Elisabeth stuurde voor het indivi-
dueel luik van het verhaal, als andere 
personen naar buiten stapten.

Zo komen we op het tweede pad dat 
jullie bewandelen: de interactiegro-
ep. Vanwaar die keuze?
Els: Vanuit De Kaai hebben we heel 
wat ervaring met interactiegroepen op 
groepsniveau. We weten dat interactie 
de motor is van verandering. Dat is 
ook wetenschappelijk onderbouwd. 
We brachten in het verleden al meer 
dan 10 maal mensen uit bepaalde 
kwetsbare doelgroepen op groepsni-
veau samen (vb mantelzorgers) die 
anders niet gezien worden of die 
andere organisaties niet bereiken. 
In de opbouw kostte dat heel wat 
energie. Telkens vertrekken we van de 
vertrouwenspersoon (arts, verpleeg-
kundige, maatschappelijk werker) uit 
hun beperkt netwerk om patiënten 
te motiveren hun verhaal te delen 
op groepsniveau. Er moet wel een 
bindmiddel zijn. Door connectie te ma-
ken kunnen ze elkaar versterken, van 
elkaar leren. Tijdens die groepsmo-
menten vertelden de mensen over hun 
copingmechanismen. En al snel komt 
dan ook het peer learning aspect naar 
boven. En uiteindelijk kan wie wil 
daarna op vrijwillige basis in een loop-
baantraject stappen. Spontaan zijn 
deze mensen na onze sessies trouwens 
zelf nog blijven samenkomen of sloten 
ze aan op het bestaande aanbod van 
onze wijk.

Kan je het bindmiddel in dit project 
nog wat concreter maken? Welke 
groep bereiken jullie?
Els: Mensen uit Oost-Europa die hun 
kinderen een betere toekomst willen 
bieden. Velen zijn slechts tot hun 12 
jaar naar school geweest en werken 
in de poetshulp. De hoofdzakelijk Bul-
gaarse vrouwen die we samenbrengen 
willen werken, maar zien omwille van 
medische problemen geen opties. Allen 
zijn naar hier gekomen voor een beter 
leven. En ze hebben dat ook gevonden. 

[ ACTIVERING ]
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Maar om brood op tafel te krijgen, 
moesten ze snel werk vinden. Eender 
welke job was goed. Velen werkten 
5 of 10 jaar in zware sectoren, waar 
de rechten van arbeiders niet goed 
gewaarborgd zijn. We stellen vast dat 
die mensen fysiek op zijn op hun 35ste. 
Een heel grote groep van de actieve 
bevolking komt heel vaak naar de huis-
arts, meer dan bij de Belgische popu-
latie, vooral vrouwen. Recente cijfers 
tonen aan dat ons centrum het meest 
frequent bezocht wordt door kortge-
schoolde vrouwen tussen 25 en 45. 

Elisabeth: Niet alleen de taal is een 
drempel. We hebben te maken met 
een grote cultuurkloof. Deze vrouwen 
beseffen niet ‘Ik heb een keuze’ – ‘ik 
kan mijn leven zelf in handen ne-
men’,…

Els: Niet toevallig focussen we op 
Bulgaarse vrouwen: hen zien we het 
vaakst. Dit wilden we aanpakken. 
De sterkte van dit project is ook dat 
Elisabeth voor het interview naar het 
WGC komt. Ze zien de patiënt in hun 
vertrouwde omgeving. Ze legt hen 
alle opties uit. Die kennis hebben we 
als eerstelijnsorganisatie niet. Dank-
zij de samenwerking kunnen we een 
brug vormen. Het is niet evident om 

een omslag te realiseren. We leren 
mensen inzien dat er binnen de poets 
wel verschillende soorten jobs zijn en 
dat ook andere knelpuntberoepen een 
optie kunnen zijn als hun Nederlands 
voldoende goed is. In elk geval pro-
beren we de loopbaanverwachtingen 
realistisch te houden.

Aanvankelijk was het museum  
Dr. Guislain geen partner: hoe is dat 
gegroeid? 
Els: We hebben al een jarenlange 
samenwerking. Het museum is een 
pauzeplek bij uitstek. Je ziet ande-
re zaken, je wordt geprikkeld door 
verbeelding. Je hersenen maken er 
nieuwe verbindingen. Het is ook een 
heel rustgevende locatie. We zien het 
museum als een openbare ontmoe-
tingsplaats, als zorgplek. Bovendien is 
kunst een middel om uit te wisselen: 
heel visueel, beeldend; omdat taal vaak 
ook een gebrek is, niet alles kan altijd 
uitgedrukt worden in taal. 

Elisabeth: In april zijn we gestart met 
de interactiegroepen bestaande uit 6 
sessies rond thema’s als kennismaken 
en verbinden, zinvol werk en je goed 
voelen. De “outsiders” kunsttentoon-
stelling die tot de vaste collectie hoort 
in het museum, heeft als rode draad 

het zich niet begrepen voelen in de 
maatschappij. Deze mensen hebben 
vaak werk gecreëerd vanuit een crisis, 
vanuit zich slecht voelen, maar voor 
hen betekent die kunst tegelijk een 
houvast. Elke crisis biedt ook kansen. 

Kan je concreet illustreren?
Elisabeth: Tijdens elke sessie wordt 
tijd gemaakt om te reflecteren, zodat 
de deelnemers zelf ankerpunten creë-
ren: bv. waarom bleef dat kunstwerk je 
bij? Beelden hebben vaak meer impact 
in de hersenen dan woorden. Wat is 
dat: mij goed voelen? Wat helpt me om 
mijn batterijen op te laden? Wat doe ik 
als ik me niet goed voel? De vrouwen 
konden dan een voorwerp kiezen en 
daarover vertellen. Bijvoorbeeld aan 
de hand van een oude weegschaal, een 
tuinhandschoen, kaarten. 

Elisabeth vertelt het verhaal van Ver-
onika*, een zeer stille dame die werkt 
in de schoonmaak. Ze zegt bijna niets. 
Plots vertelde ze dat ze eigenlijk heel 
goed kan breien. Toen we de talenten 
aan bod lieten komen, bleek ze een 
“creatieve maker” (3). Ze blijkt zelfs 
babykleding te kunnen maken. 

Kristine Timperman van Dr. Guislain 
is opgeleid om mensen met gelijk 
welke achtergrond mee te nemen om 
vanuit beelden te leren communiceren 
met elkaar. Doorheen de sessies werd 
zo min mogelijk vertaald. De bedoeling 
is om praten en ervaren/beleven met 
elkaar te combineren.
In elke sessie had Kristine een stuk 
voorbereid over de Outsider-kunste-
naars en hoe er werd gekeken naar 
kunstenaars met een psychische 
kwetsbaarheid. Telkens maakte ze de 
brug naar het heden door kritische 
vragen te stellen wat de deelnemers 
net hadden gezien in het museum. 

Zijn er verwachtingen vanuit de stad 
qua outcome? 
Els: De outcome is loopbaanbegelei-
ding op maat. We worden niet afge-
rekend op harde cijfers, wel op onze 
methodiek. Dankzij dit project kunnen 
we hiervoor mensen vrijmaken. We 
zijn aan het pionieren en de bedoeling 
is om later uit te rollen. 

Het museum is een pauzeplek bij uitstek. 
Bovendien is kunst een middel om heel 
visueel te communiceren; niet alles kan altijd 
uitgedrukt worden in taal. 
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Wat is jullie ambitie met dit project? 
Elisabeth: We beschikken over een 
erkenning voor loopbaanbegelei-
ding, deze is recent nog verlengd. Die 
erkenning is niet zo gekend omdat we 
mikken op kortgeschoolden. Maar 
verder bouwend op dit project willen 
we partnerschappen uitbouwen met 
bijvoorbeeld andere WGC’s. Zij zien 
de mensen die niet aan het werk zijn, 
ze zouden een vaste doorverwijzer 
kunnen worden. 

Els: We willen als methodiek een 
driehoek installeren rond de mensen 
in arbeidsongeschiktheid waardoor 
de mensen die kortgeschoold zijn 
de ruimte en de tijd krijgen om uit 
te zoeken wat er voor hen werkt en 
wat niet. De kans op ziekte kan zo 
verlaagd worden. Dat is win-win voor 
de patiënt. Deze moet meer centraal 
staan. Voor het medische is de huisarts 
aanspreekpunt, daarnaast plaatsen we 
een expert rond arbeid. De samenwer-
king met de adviserend geneesheren 
van de mutualiteiten om toestemming 
te krijgen om een traject te starten is 
ook nog onontgonnen gebied. 

Welke drempels zijn er nog te over-
winnen? 
Elisabeth: Niet alle mensen komen 
in aanmerking voor loopbaanbege-
leiding. Wie loopbaancheques wil 
aanvragen, moet 7 jaar werkervaring 
kunnen voorleggen om te kunnen 
opstarten. Anders kunnen we met hen 
geen Persoonlijk Ontwikkelingsplan 
beginnen opmaken.

Els: De arbeidsmarkt is nog niet voor 
deze mensen ingericht. Het is voor hen 
allerminst evident om hun jaren werk-
ervaring in Bulgarije te bewijzen. Daar 
gebruiken ze nog een arbeidsboekje, 
vaak hebben ze niet alle jobs op papier. 
We kampen ook met de digitale kloof 
die we sinds corona wel wat kunnen 
verkleinen hebben, mede dankzij de 
steun van community health workers. 
Elisabeth: Intussen konden we onze 
mensen laten kennismaken met het 
aanbod van Werkpunt. Dat zijn laag-
drempelige buurtpunten, vergelijkbaar 
met Digipunt. In die Werkpunten kan 
iedereen terecht die een vraag heeft 
i.v.m. werk. Ze kregen er informatie 

en advies i.v.m. hun zoektocht naar 
werk. Via die Werkpunten leren ze bv. 
in Mijn Loopbaan, een CV opstellen, 
een brief vertalen... 

Els: Nu ze dat kennen, vinden ze zelf 
al de weg daarnaartoe. We zien heel 
veel veerkracht: de meeste deelnemers 
zijn ook ouder en willen voor hun 
kinderen een voorbeeld zijn. Ze willen 
kunnen tonen dat ze een job doen die 
ze graag doen.

Elisabeth: Als loopbaanbegeleiding 
geen optie is, proberen we in een 
individueel gesprek een passend advies 
te geven. Denk aan de mogelijkheid 
van een tussenstap binnen maatwerk, 
bv. tijdens arbeidsongeschiktheid 
een stage doen om uit te zoeken wat 
de fysieke mogelijkheden zijn na een 
periode van inactiviteit. Dit in samen-
spraak met een trajectbegeleider en de 
‘terug naar het werk coaches’ (4) van 
de mutualiteit.

Els: De veranderende arbeidsmarkt, 
met alle uitdagingen en de moeilijke 
wetgeving is zeker ook een drempel. 
Ook het feit dat de lessen Nederlands 
betalend zijn. Veel van onze mensen 
haalden twee niveaus, maar moes-
ten stoppen omdat het gaandeweg 
niet meer combineerbaar was met 
het werk en het gezin. Zou het niet 
veel slimmer zijn om deze mensen te 
laten leren op de werkvloer, zeker nu 
met het tekort aan arbeidskrachten? 
Werken jullie ook niet meer vraagge-
stuurd?

Elisabeth: Er wordt inderdaad meer 
op maat gewerkt, vb matchmaking op 
vraag van GTB, waarbij mensen eerst 
ter kennismaking stage komen lopen 
op onze arbeidsvloer, om dan door te 
stromen naar een AMA SE traject. Er 
zit beweging in. Ik zie overal inspan-
ningen om cultuursensitief te werken. 
Enkel op die manier kunnen we de 
huidige arbeidsmarkt in beweging 
zetten.

Zojuist zag ik Tania* in een consult. 
Op het eind was ze zeer lovend over de 

interactiegroep, ze was echt blij met 
het fruit, de koekjes,... en de mensen 

natuurlijk. 

Ze zei (vrij vertaald): “Wij hebben 
ons zo laag gevoeld, lager dan laag, 

als poetsvrouwen, ... Maar door dit 
onthaal/deze groep voelen wij ons 

weer meer mens”. Ze was hierbij ook 
zichtbaar ontroerd (een positief gevoel 

maar natuurlijk ook verdriet) ...

* Om redenen van privacy, gebruiken we 
een fictieve naam

1  Feeling low aiming high” is één van 
de eind 2020 goedgekeurde projecten 
passend in de focus op “werkbaar werk” 
om de Gentse arbeidsmarkt toekomst-
bestendiger te maken. 

2  GTB: gespecialiseerde trajectbegeleiding
3  bron : talenten Luc Dewulf   

https://www.kiezenvoortalent.be/ 
4  Financiering om mensen met langdurige 

ziekte in een “terug naar werk traject” 
krijgen via de ziekenfondsen, bron:  
Terug-naar-het-werktraject na arbeids- 
ongeschiktheid (helan.be)

[ UIT HET NETWERK ]
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We focussen op 
kleine minimale 
stappen die ze al 
gezet hebben: “WOW 
je bent aanwezig”
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TDI-registraties in corona-tijden

Ook in 2021, het tweede coronajaar, 
kon de TDI niet bij alle nieuwe behan-
delperiodes bevraagd worden. In verge-
lijking met 2020 merken we echter dat 
de TDI-registraties gunstig evolueren en 
ons opnieuw een vollediger beeld geven. 
In 2021 werden bijna 1500 TDI-regis-
traties afgewerkt, goed voor ruim 70% 
van alle nieuw gestarte behandelperio-
des. De ambulante centra staan in voor 
88% van de gegevens, terwijl het DOC, 
de TG’s en het RKJ respectievelijk 7%, 
3% en 2% vertegenwoordigen.*

Geslacht, leeftijd en nationaliteit

Zes op zeven cliënten (of 85%) die voor 
hun behandeling een beroep doen op De 
Sleutel zijn mannen. Deze geslachtsver-
deling is vrij stabiel in de periode 2011-
2021 (steeds tussen 83% en 86%), 
maar verschillend naargelang het type 
centrum: het DOC en de TG’s hebben 
een nog meer uitgesproken ‘mannelijk’ 
profiel (resp. 97% en 100%) dan de 
ambulante centra en het jongerenpro-
gramma RKJ (telkens 83%).
Ruim een kwart van de cliënten (27%) 
is jonger dan 25 jaar. De gemiddelde 
leeftijd stijgt langzaam verder: van 
gemiddeld 27 jaar in 2011 tot ruim 31 
jaar in 2021. In het DOC en de TG’s is 
de cliënt in behandeling gemiddeld iets 
ouder (34 jaar), terwijl het RKJ per defi-
nitie de jongste cliënten in behandeling 
heeft (gemiddeld 16 jaar).
Van alle cliënten in 2021 heeft 97% 

 
Het cliëntenprofiel anno 2021, met een 
bijzondere focus op de nieuwkomers
 
Met het oog op een optimale verzorging en behandeling heeft elke cliënt/bewoner 
recht op een zorgvuldig bijgehouden dossier (Wet op de Patiëntenrechten, 
art.9 § 1). De Treatment Demand Indicator of kortweg TDI maakt deel uit 
van dit zorgdossier. Het is een minimum-set van gestandaardiseerde gegevens 
die bevraagd worden bij een eerste face-to-face contact van elke nieuwe 
behandelperiode. De gegroepeerde TDI-gegevens verschaffen ons inzichten met 
betrekking tot de bredere cliëntenpopulatie en evoluties door de jaren heen.

de Belgische nationaliteit. Bij de 
niet-Belgen draagt minder dan 2% een 
EU-nationaliteit en minder dan 2% 
de nationaliteit van een land buiten de 
Europese Unie. In de periode 2011-2021 
merken we een geleidelijke afname van 
het aandeel niet-Europeanen.

Doorverwijzende instantie en  
behandelverleden

Ruim een op drie cliënten (34%) komt 
in 2021 op eigen initiatief naar De Sleu-
tel, terwijl 10% door familie of vrienden 
verwezen werd. De justitiële verwijzin-
gen zijn met 30% zeer omvangrijk in De 
Sleutel, terwijl doorverwijzingen door 
andere zorgverleners veel lager scoren: 
6% door welzijnsvoorzieningen, 6% 
uit de drughulpverlening, 4% vanwege 
huisartsen, en 4% vanuit ziekenhuizen.
Tussen de centra van De Sleutel treden 
behoorlijke verschillen op: het aandeel 
verwijzingen vanuit de drughulpver-
lening is veel groter in de TG’s en het 
detox- en oriëntatiecentrum (resp. 37% 
en 23%), terwijl het omgekeerde geldt 
voor de verwijzingen door justitie (15% 
in TG en 17% in DOC versus 36% in het 
RKJ en 31% in de ambulante centra).

Belangrijk en relevant is het onder-
scheid tussen nieuwe cliënten (‘nieuw-
komers’) en cliënten die reeds eerder 
in behandeling zijn geweest (‘terugko-
mers’). In 2021 is 44% van de cliënten 
in De Sleutel nieuw; dit houdt in dat 
ze nog niet eerder in behandeling zijn 
geweest voor problemen in verband met 

druggebruik. Sinds 2017 is het aandeel 
nieuwkomers vrij stabiel gebleven.
Ook hier zijn er grote verschillen tussen 
de centra onderling. De ambulante cen-
tra en het RKJ bereiken voor bijna de 
helft (resp. 47% en 45%) nieuwkomers 
terwijl in de TG’s en het DOC weinig of 
geen eerste behandelingen voorkomen 
maar veeleer terugkomers in behande-
ling gaan (met respectievelijk ‘slechts’ 
12% en 10% nieuwe cliënten).
Een beknopt profiel van de nieuwko-
mers vind je terug in een afzonderlijk 
kader op de volgende pagina. 

Leef- en woonsituatie

Een op zeven cliënten (14%) had de 
afgelopen maand meestal geen vaste 
verblijfplaats, maar woonde op ver-
schillende plaatsen, op straat, in een in-
stelling of gevangenis. Ruim een derde 
(37%) woonde alleen, terwijl meer dan 
een kwart (27%) samenwoonde met 
een partner en bijna een kwart (24%) 
met de ouders.
Een opvallende vaststelling is dat 23% 
van de cliënten aangeeft dat ze geduren-
de de afgelopen maand samengewoond 
hebben met kinderen jonger dan 18 jaar, 
waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

Opleidingsniveau en arbeidssituatie

Iets minder dan de helft van de cliënten-
populatie in 2021 (47%) behaalde niet 
meer dan een diploma lager onderwijs, 
terwijl nauwelijks 8% hoger onderwijs 
heeft afgewerkt. Het opleidingsniveau 
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van de cliënten is slechts licht gestegen 
in de periode 2011-2021.
Bijna 4 op 10 cliënten in behandeling 
(38%) is regulier tewerkgesteld, terwijl 
22% werkloos is en 22% arbeidsonge-
schikt. In vergelijking met voorgaande 
jaren is het aandeel tewerkgestelden 
onder de cliënten toegenomen, terwijl 
het omgekeerde geldt voor de groep 
van werklozen. In de ambulante centra 
(42%) is het aandeel tewerkgestelden 
hoger dan in het DOC (11%) en de TG’s 
(10%). Eén op acht (12%) is student. 
Het RKJ scoort hier uiteraard het 
hoogst (93%) terwijl het aantal studen-
ten in het DOC en de TG’s beperkt is tot 
respectievelijk 1% en 0%.

Voornaamste drug en spuitgedrag

Naast bovenstaande socio-demografi-
sche variabelen peilt de TDI uiteraard 
ook naar enkele druggerelateerde 
kenmerken; met name het voornaam-
ste product dat aan de basis ligt van de 
vraag naar behandeling en het spuitge-
drag zijn cruciale gegevens.

Met betrekking tot het voornaamste 
product blijft cannabis met 39% dé 
koploper binnen de populatie van De 
Sleutel, al is het aandeel cannabisgere-
lateerde hulpvragen sinds 2020 licht 
gedaald (zie grafiek). De productgroep 
van opiaten (voornamelijk heroïne) 
is binnen de cliëntenpopulatie als 
het ware nog steeds in vrije val. In 

2011 vormde opiaten nog de tweede 
voornaamste productgroep met 23%. 
Inmiddels is opiaten weggezakt naar 
de 4de plaats met ‘amper’ 6%. Zowel 
cocaïne als stimulantia (resp. 29% en 
17% in 2021) zijn sinds 2014 belangrij-
ker geworden dan de groep van opiaten. 
Vanaf 2014 wint cocaïne zeer sterk 
terrein, terwijl stimulantia min of meer 
stabiel blijft.
De productprofielen lopen sterk uiteen 
naargelang het type centrum. De ambu-
lante centra worden gekenmerkt door 
een sterk vertegenwoordigd ‘canna-
biscliënteel’ (41% in 2021), terwijl de 
andere productgroepen op respectabele 
afstand volgen (29% cocaïne, 17% 
stimulantia en 5% opiaten). Bij het RKJ 
is het belang van cannabis als belang-
rijkste product nog groter (75%). Het 
DOC-plaatje wijkt hier zeer sterk van 
af: cocaïne blijft anno 2021 de absolute 
koploper met 35%, terwijl opiaten 
verder terrein verliest (van 54% in 
2011 naar 17% in 2021). Stimulantia 
en cannabis (19% en 17%) zijn even 
belangrijk geworden als productgroep 
in het DOC. Ook in de TG’s is opiaten 
verder weggezakt (9%), terwijl het 
belang van cocaïne toeneemt (35%) en 
stimulantia (14%) over zijn hoogtepunt 
is. Het aandeel ‘cannabiscliënteel’ blijft 
met 19% het laagst in de TG’s. 

Een tiende (10%) van de cliënten in 
2021 heeft ooit drugs geïnjecteerd, 
waarvan 27% dit ook in de afgelopen 30 

dagen heeft gedaan (3% recente spui-
ters). Het aandeel injecteerders is in de 
periode 2011-2021 gaandeweg gedaald 
(van 24% in 2011 tot 10% in 2021). 
Het dalend belang van opiaten hangt 
hier onomstotelijk mee samen. Ook 
hier zijn er duidelijke verschillen tussen 
de types centra. Binnen de ambulante 
centra is het aantal spuiters (9% ooit en 
2% recent) het kleinst, terwijl het DOC 
met 25% ooit- en 10% recente injec-
teerders een stuk hoger scoort.

* RKJ: Residentieel Kortdurend Jongeren-
programma

 DOC: Detox & Oriëntatiecentrum
 TG: Therapeutische Gemeenschap
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Wie zijn de nieuwkomers?

Cliënten die nog nooit eerder in 
behandeling zijn geweest voor mid-
delengebonden problemen, zijn:
- in 16% van de gevallen vrouwen
- gemiddeld 29 jaar op het ogen-

blik dat ze in behandeling komen 
en 39% is jonger dan 25 jaar

- overwegend Belgen (97%)
- in een derde van de gevallen 

(34%) verwezen door justitie, en 
komen in een kwart van de ge-
vallen (26%) op eigen initiatief

- in bijna een derde van de ge-
vallen alleenwonend (31%) of 
inwonend bij de ouders (32%)

- niet hooggeschoold: slechts 10% 
behaalde een diploma hoger 
onderwijs en 42% haalde geen 
secundair diploma

- in bijna de helft van de gevallen 
regulier tewerkgesteld (48%)

- personen die voornamelijk hulp 
zoeken omwille van cannabis 
(48%). Cocaïne (28%) en ande-
re stimulerende middelen (14%) 
volgen op afstand en bij slechts 
2% betreft het opiaten

- 4% ooit-spuiters en 1% recente 
injecteerders

[ KWALITEITSZORG ]



TOPspel in de kijker 

Preventie stelt actiever coachingstraject 
voor, gebaseerd op nieuwe implementietiegids

Al meerdere jaren wordt in verschillende lagere scholen in Vlaanderen TOPspel gespeeld, 
een methodiek die werd ontwikkeld door De Sleutel i.s.m. Thomas More Antwerpen. Spelen-
derwijs worden de sociale vaardigheden van kinderen getraind door gewenst gedrag direct 
aandacht te geven en ongewenst gedrag te negeren. Om het gedrag van leerlingen te veran-
deren moet echter ook de aanpak van de leerkracht veranderen. TOPspel kan enkel gespeeld 
worden na het volgen van een volledig traject van training en coaching. Om dit traject te op-
timaliseren in functie van een langdurige en correcte implementatie, baseerden we ons op de 
‘Implementatiegids voor innovaties in het onderwijs’ van dr. Geertje Leflot. 
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Ontstaan TOPspel

De ontwikkeling van TOPspel is 
gebaseerd op het Good Behaviour 
Game (GBG) dat in 1967 voor het 
eerst werd gespeeld en waarvan 
doorheen de jaren zowel effecten op 
korte als op lange termijn werden 
aangetoond aan de hand van tiental-
len studies. Zo bleek dat het GBG niet 
enkel het klasklimaat verbetert door 
storend gedrag te verminderen en 
taakgericht gedrag te verhogen. Jaren 
later toonde onderzoek ook aan dat 
GBG-spelers betere schoolresultaten 
behaalden. Bovendien was bij hen een 
daling in depressies, criminaliteit en 
druggebruik zichtbaar. Na de invoe-
ring van TOPspel in Vlaanderen werd 
er ook hier een effectenonderzoek 
gedaan dat tot gelijkaardige conclu-
sies leidde wat betreft de gevolgen op 
korte termijn.* 

Wat is TOPspel?

TOPspel wordt gespeeld tijdens de 
reguliere lessen. De leerkracht en 
leerlingen bedenken samen positieve 
regels die tijdens deze lessen moeten 
gevolgd worden, waarna leerlin-
gen trachten dit gewenst gedrag te 
stellen tijdens de afgesproken tijd. De 
leerkracht bekrachtigt het gewenste 
gedrag met complimenten, terwijl 
het regelovertredend gedrag gene-
geerd wordt. Enkel door het neutraal 
wegnemen van een ster toont de 
leerkracht dat bepaald gedrag niet 

TOPspel in de kijker 

Preventie stelt actiever coachingstraject 
voor, gebaseerd op nieuwe implementietiegids

gewenst is. Doordat leerlingen tijdens 
het spelen van TOPspel in teams 
worden verdeeld, kunnen ze elkaar 
helpen zich aan de regels te houden 
en kan gewenst gedrag gespiegeld 
worden. Nadat het spel afgelopen is, 
verdient elk team dat nog minstens 
één ster overhoudt een zelfgekozen 
beloning. 

Aanvankelijk wordt TOPspel 10 à 15 
minuten gespeeld gedurende lesmo-
menten waarop de leerlingen zich 
gemakkelijk aan de vooropgestelde 
regels kunnen houden en dit zo’n 
3-tal keer per week. Dit geeft zowel 
de leerlingen als de leerkracht de 
ruimte om regelmatig te oefenen en 
te groeien in het spel. Waar leerlin-
gen oefenkansen krijgen aangereikt 
om gewenst gedrag te stellen, heeft 
de leerkracht ook de mogelijkheid om 
zichzelf te oefenen in het belonen en 
bekrachtigen. Eens de leerlingen en 
leerkracht TOPspel gewoon zijn, is 
er heel wat ruimte voor variatie. Zo 
kan het spel langer gespeeld worden 
of tijdens lesmomenten waarop het 
moeilijker is om zich aan bepaalde af-
spraken te houden. Daarnaast kan er 
ook gevarieerd worden in de groeps-
samenstelling of kan er gespeeld wor-
den voor een grotere beloning op een 
later tijdstip. Allerlei mogelijkheden 
dus om TOPspel uitdagend te houden, 
maar toch haalbaar zodat de succeser-
varing voor leerlingen én leerkracht 
steeds binnen handbereik blijft.

Implementatie TOPspel

Hoewel het concept van TOPspel 
duidelijk en eenvoudig is, is training 
en begeleiding van de leerkracht 
cruciaal voor een correcte implemen-
tatie. Daarom is het al sinds de start 
van TOPspel in Vlaanderen enkel 
mogelijk om met deze methodiek te 
werken na een traject bij De Sleutel. 
Tijdens dit traject krijgt de leerkracht 
enerzijds de nodige inzichten en 
handvatten tijdens trainingsmomen-
ten en is er anderzijds aandacht voor 
coaching en ondersteuning bij het 
spelen van TOPspel in de klas. De 
coronapandemie maakte het moeilijk 
om dergelijke trajecten in scholen 
te organiseren. We vrezen dat het 

verder inzetten op deze methodiek 
niet meer bovenaan de prioriteiten 
prijkt, een fenomeen dat we uiteraard 
zoveel mogelijk willen vermijden. Te-
meer omdat de effecten van TOPspel 
op lange termijn - zoals verminderd 
druggebruik - enkel merkbaar zullen 
zijn na een langdurige implemen-
tatie. Gelukkig konden we bij de 
herwerking van het bestaande traject 
rekenen op de steun en expertise van 
dr. Geertje Leflot en haar gloednieuwe 
‘Implementatiegids voor innovaties 
in het onderwijs’.

Implementatiegids

Deze gids ondersteunt professionals 
met het implementeren van vernieu-
wingen in de schoolse context door 
concrete adviezen en goede prak-
tijkvoorbeelden te bundelen. Heel 
wat van de gebruikte voorbeelden 
verwijzen ook naar TOPspel daar 
dr. Leflot al van bij de start nauw 
betrokken was bij de ontwikkeling, 
het effectenonderzoek en de imple-
mentatie hiervan. In de implementa-
tiegids wordt dan ook de focus gelegd 
op preventieve innovaties die sociale, 
emotionele en/of gedragsmatige 
problemen voorkomen en op inno-
vaties die het welzijn van kinderen 
en jongeren bevorderen. Om tot een 
vernieuwde implementatiestrategie 
van TOPspel te komen voorziet Leflot 
in haar gids drie fases die voor onze 
specifieke context een meerwaarde 
betekenen.

Binnen het vernieuwde 
coachingstraject 
wordt de directie 
nauw betrokken 
zodat methodiek 
en bijhorende visie 
ook door het beleid 
gedragen worden

[ PREVENTIE ]
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Adoptiefase: creëren van een  
positieve attitude t.a.v. TOPspel

De implementatie van TOPspel 
start vaak bij één leerkracht die een 
specifieke nood ervaart in de klas. 
Daarom dient er tijdens de adoptiefase 
aandacht te zijn voor het creëren van 
een positieve attitude bij alle betrok-
kenen. De implementatiegids wijst 
voor deze fase vooral op het belang 
van duidelijkheid voor alle partijen 
en een gedeelde nood en visie voor 
iedereen die betrokken wordt bij de 
innovatie. Specifiek voor TOPspel 
heeft dit geleid tot de invoering van 
een vrijblijvend intakegesprek. Een 
gesprek waarin geluisterd wordt naar 
de noden, waarin gepolst wordt naar 
de visie omtrent grensoverschrijdend 
gedrag en waarin duidelijke afspraken 
worden gemaakt. In het oude traject 
werd uitgegaan van de ‘whole school 
approach’, waarbij de betrokkenheid 
van het volledige schoolteam werd 
verwacht. Dit bracht echter vaak 
weerstand met zich mee, net omdat 
niet elke betrokkene de nood voelt om 
met TOPspel aan de slag te gaan. Dit 
is ook geen noodzaak. Belangrijk is 
vooral dat de innovatie correct wordt 
toegepast. In het nieuwe traject wor-
den dan ook enkel die leerkrachten 
betrokken die klaar zijn om TOPspel 
in te voeren.

Invoeringsfase: faciliteren van een 
getrouwe invoering

Voor een getrouwe invoering van 
TOPspel spelen ondersteuning, 
training en vooral coaching een 
belangrijke rol, zo bevestigt de im-
plementatiegids. Verder is het nodig 
om de innovatie aan te passen aan 
de specifieke context en om effecten 
goed zichtbaar te maken. Uiteraard 
blijft de training cruciaal waarbij 
er naast de praktische werking van 
TOPspel meer focus wordt gelegd op 
de motivatie, de visie en kernelemen-
ten van TOPspel en de transfer naar 
de eigen klassituatie. Deze training 
vindt idealiter plaats bij de start van 
het schooljaar, zodat we doorheen 
de rest van het jaar ten volle kunnen 
inzetten op ondersteuning via fysieke 
en digitale coachingsmomenten, in-

tervisie, een lerend 
netwerk op een 
online platform en 
opvolging via mail 
en hulplijn. Tijdens 
deze coaching focussen we vooral op 
de leervragen en hebben we aandacht 
voor de korte termijn successen die 
reeds behaald werden.

Borgingsfase: behouden van TOPspel

Het doel is om van TOPspel een vast 
onderdeel te maken van het dagelijks 
denken en doen van de betrokken 
leerkrachten. Deze borging is belang-
rijk om de effecten op langere termijn 
te realiseren. Om dit echt te borgen 
moet je volgens de adviezen van 
de gids de implementatie blijvend 
monitoren en ondersteunen. Dit doen 
we vanuit De Sleutel door TOPspel 
via allerlei digitale kanalen levendig 
te houden bij de leerkrachten die hier-
mee aan de slag gingen. Een laatste 
belangrijk aandachtspunt is de cruci-
ale rol van de directie doorheen elke 
fase van de implementatie. Indien de 
directie TOPspel en bijhorende visie 
niet mee ondersteunt en interesse in 
toont, kan TOPspel onmogelijk ge-
borgen worden binnen de school. Ook 
daar zetten we binnen het vernieuw-
de TOPspeltraject hard op in. 

De implementatie van TOPspel blijft 
een uitdagend proces: we trach-
ten immers het gewoontegedrag te 
veranderen van verschillende types 
leerkrachten met elk hun specifieke 
nood en visie. Binnen deze uitdaging 
ervaren we de implementatiegids als 
een verrijking om ons traject steeds 
meer te optimaliseren in functie van 
een diepe, langdurige implementatie 
van TOPspel.

Meer info omtrent het opstarten van een 
TOPspeltraject?
Silke.loos@desleutel.be
09 210 87 34

* Over de gevolgen op lange termijn 
konden geen uitspraken gedaan wor-
den, gezien de beperkte duur van het 
effectenonderzoek, zie ook TOPspel: een 
effectieve interventie gericht op gedrags-
management (www.desleutel.be),  
De Sleutelmagazine 46SI
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 Ambulant centrum Antwerpen (ACA)
 Dambruggestraat 78-80
 2060 Antwerpen
T  03 233 99 14 | F 03 225 10 24
E  info.aca@desleutel.broedersvanliefde.be
 Ambulant centrum Brugge (ACB)
 Barrièrestraat 4
 8200 Brugge
T  050 40 77 70
E  info.acb@desleutel.broedersvanliefde.be
 Ambulant centrum Mechelen (ACM)
 F. De Merodestraat 20
 2800 Mechelen
T  015 20 09 64
E  info.acm@desleutel.broedersvanliefde.be
 Ambulant centrum Gent (ACG)
 Jozef Guislainstraat 43c 
 9000 Gent
T  09 234 38 33
E info.acg@desleutel.broedersvanliefde.be
 Detox- en oriëntatiecentrum (DOC)
 Botestraat 102
 9032 Wondelgem
T  09 231 54 45
E  info.doc@desleutel.broedersvanliefde.be
 Therapeutische Gemeenschap Merelbeke (TGM)
 Hundelgemsesteenweg 1
 9820 Merelbeke
T  09 253 44 40
E  info.tgm@desleutel.broedersvanliefde.be
 Therapeutische Gemeenschap Gent (TGG)
 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 Gent
T  09 216 61 90
E  info.tgg@desleutel.broedersvanliefde.be
 Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma
 Zuidmoerstraat 165
 9900 Eeklo
T  09 377 25 26
E  info.rkj@desleutel.broedersvanliefde.be
 Preventiedienst
 Ebergiste de Deynestraat 2 C
 9000 Gent
T  09 231 57 48
E  preventie@desleutel.be
 Directie & centrale diensten
 Ebergiste de Deynestraat 2 C
 9000 Gent
T  09 210 87 10
E  info@desleutel.broedersvanliefde.be


