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In dit magazine focus-
sen we op middelenge-

bruik bij mensen met een 
licht verstandelijke beperking. 
Logisch dat we hier aandacht aan 
besteden: onderzoek wijst uit dat 
zij een verhoogde kwetsbaarheid 
hebben voor het ontwikkelen van 
een verslaving.

We zien heel veel verscheidenheid 
onder de cliënten die aankloppen 
bij De Sleutel. Daar zijn mensen 
bij met een universitair diploma, 
maar evengoed met een BuSO-op-
leiding, of mensen die stopten in 
het middelbaar. De cliënten die we 
begeleiden leren en leven elk op hun 
eigen manier. Los van dat diplo-
ma ontwikkelde elkeen een groot 
adaptief vermogen doorheen de 
gebruikersgeschiedenis. 

Het valt niet van iemands voor-
hoofd af te lezen of er sprake is van 
een verstandelijke beperking. Of 
dat iemand anders functioneert. 
Denk aan cliënten met autisme- of 
ADHD-kenmerken, cliënten met 
een psychische kwetsbaarheid… 
Al deze personen vragen een eigen 
aanpak. Vertrekkend vanuit onze 
herstelvisie betekent dit dat we 
werken op basis van gelijkwaardig-
heid. We zetten onze cliënt aan het 
roer. Het is een zoekend afstemmen 
wat de mogelijkheden en beperkin-
gen zijn, om de cliënt in zijn kracht 
te zetten. In dit nummer lichten we 
toe op welke manier deze personen 
gevoeliger zijn voor het ontwikke-
len van een verslaving. We bekijken 
aandachtspunten in de begeleiding 
en zetten aangepaste methodieken 
om mee aan de slag te gaan, in 
de kijker. De manier waarop met 
mensen uit deze kwetsbare groep 
in gesprek wordt gegaan, blijkt heel 
bepalend voor een traject. 

In dit nummer zoomen we in op de 
uitbouw van de Goede Praktijken 
van Groep Weerwerk. Vandaag stelt 
de maatschappij andere eisen rond 
activering dan vroeger. Deze metho-
dieken evolueren en worden sterk 

beïnvloed door allerhande factoren. 
Tegelijk zien we meer mogelijkhe-
den om mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt te begeleiden. Ook 
hier is de manier waarop we in ge-
sprek gaan en feedback formuleren 
bepalend voor het activeringstraject. 
Lees het interview met afscheid-
nemend methodiekontwikkelaar 
Johan Stammeleer.

Een mooi voorbeeld van een nieuwe 
manier van samenwerken rond de 
cliënt is het jongerenproject “’K 
Zien van Tel” in Brugge. Het betreft 
een bovenlokaal partnership met 
OCMW, CAW en Groep Intro. 
Jongerencoaches uit een multidisci-
plinair team nemen jongeren in een 
moeilijke periode mee als compag-
non de route… richting tewerkstel-
ling. Inspirerend!

Dat werken met jonge druggebrui-
kers een specifieke aanpak vergt, 
staat buiten kijf. Het vraagt van 
hulpverlener én omgeving geduld, 
motivatie, creativiteit en soms een 
olifantenhuid. Omdat het vaak om 
jongeren gaat die zelf geen hulpvraag 
rond hun gebruik hebben, kan het 
boek “Eerste hulp bij Verslaving”, een 
helpend instrument zijn om op terug 
te vallen tijdens lastige momenten.

We moeten het blijven herhalen: 
telkens we in de praktijk zien hoe 
het in iemands leven kan foutgaan, 
beseffen we hoe belangrijk de aan-
dacht voor goede preventie is. Hoe 
leren we jongeren aan verleidingen 
weerstaan? Is wilskracht aangebo-
ren of kan je dit trainen? Kunnen 
we scholen ondersteunen met een 
effectieve methodiek? Met In Charge 
bouwen we verder op een door Trim-
bos ontwikkelde goede praktijk. We 
zoeken trouwens nog testscholen om 
mee aan de slag te gaan. 

Veel leesgenot. En een deugddoende 
pauze gewenst tijdens de aanko-
mende kerst- en nieuwjaarsperiode. 

Damien Versele 
Algemeen directeur
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Middelengebruik bij mensen met  
een licht verstandelijke beperking

[ THEMA IN DE KIJKER ]

Bij mensen met een licht verstandelij-
ke beperking (LVB) speelt meer dan 
enkel het IQ. Een LVB uit zich in een 
IQ-score tussen de 50 en 70 maar 
daarnaast speelt ook een beperking 
in de adaptieve vaardigheden, ook 
wel sociaal aanpassingsvermogen 
genoemd, een belangrijke rol. Heel 
wat cruciale vaardigheden zijn minder 
goed ontwikkeld. Denk maar aan con-
ceptuele vaardigheden zoals kunnen 
lezen, schrijven en denken of sociale 
vaardigheden zoals communiceren 
en het oplossen van sociale proble-
men. Ook praktische vaardigheden 
zoals persoonlijke verzorging kunnen 
verstoord zijn. Het is dus een én-én 
verhaal waarbij er heel wat variatie 
kan zijn in welke vaardigheden goed 
en minder goed ontwikkeld zijn. 

Emotionele ontwikkeling vormde 
zich de afgelopen decennia tot een 

sleutelbegrip in de ondersteuning van 
mensen met LVB. Er zijn verschillen-
de fasen in de emotionele ontwikke-
ling van een persoon. Niet iedereen 
doorloopt ze allemaal. Bij mensen 
met een LVB zijn het cognitieve en 
emotionele ontwikkelingsniveau vaak 
uit balans. Niet zelden is hun emotio-
nele ontwikkelingsleeftijd vrij jong en 
wordt dit niet steeds door de omge-
ving opgepikt. 

Het is niet eenvoudig om te merken 
of iemand een LVB heeft. Ze zijn vaak 
erg straatwijs en hebben door de jaren 
manieren gevonden om bepaalde 
beperkingen te camoufleren. In een 
eerste contact geven ze dit niet altijd 
aan. Niet omdat ze willen minimalise-
ren, maar omdat het in hun ogen niet 
relevant is dat iemand deze informatie 
weet. Of omdat ze zelf worstelen met 
de diagnose. Dit is immers maar één 

facet van wie ze zijn. Bij een eerste 
contact al dit dus niet noodzakelijk 
opvallen. Vaak merk je pas later sig-
nalen. Toch is het belangrijk om hier-
voor aandacht te hebben. Mensen met 
een LVB worden vaak overbevraagd 
op het werk of in contacten met 
instanties. Er wordt meer gevraagd 
dan ze aankunnen. Dit kan leiden 
tot faalervaringen, frustratie en een 
negatief zelfbeeld.

Een inschatting maken is dus zeer be-
langrijk. Vaak krijg je een eerste zicht 
op een mogelijke LVB als je vraagt 
waar men school liep of woont of als 
je vraagt iets op te schrijven. Het kan 
ook interessant zijn om te vragen iets 
te lezen, uiteraard zonder dat je het 
gevoel geeft dat je de persoon aan het 

In Vlaanderen komt middelengebruik onder een breed scala aan groepen voor. Bij 
mensen met een licht verstandelijke beperking is dat niet anders. De laatste jaren 
gaat er meer aandacht naar deze doelgroep, zowel vanuit preventie als hulpverlening. 
Dit vanuit de vaststelling dat ze een verhoogde kwetsbaarheid hebben voor het 
ontwikkelen van een verslaving door middelengebruik. In dit artikel vragen we ons af 
op welke manier zij gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van een verslaving? Wat zijn 
aandachtspunten in de begeleiding? Bestaan er aangepaste materialen of methodieken 
om mee aan de slag te gaan? 

De SCIL
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onder LVB’ers. Het percentage rokers 
en cannabisgebruikers ligt wel iets 
hoger dan in de algemene bevolking. 
Alcohol is het meest gebruikte mid-
del, gevolgd door tabak, cannabis en 
cocaïne of speed. Oudere cliënten met 
een LVB gebruiken vaak alcohol. Bij de 
jongeren zie je vooral cannabisgebruik. 
Uit een Vlaamse studie bij cliënten uit 
de verslavingszorg en zorg voor mensen 
met een beperking bleek dat er vaak 
sprake was van combinatiegebruik. 

Relatief veel mensen met een LVB 
komen in problemen door gebruik. De 
oorzaak hiervan is meervoudig. Dit 
kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden 
door de mate van combinatiegebruik 
met psychofarmaca. 

In een recente nulmeting bij 5 grote 
Oost-Vlaamse residentiële voorzie-
ningen voor volwassenen met een 
beperking bleek 66% psychofarmaca 
te gebruiken, dikwijls ook toegediend 
voor management van probleemgedrag 
zonder onderliggende psychiatrische 
diagnose. Problematisch gebruik komt 
het vaakst voor bij mensen met een LVB 
(IQ 50 – 70) of zwakbegaafdheid (IQ 
70 – 85). Er zijn in verhouding minder 
mensen met een matige of ernstige ver-
standelijke beperking die gebruiken.
 

We zien door de band veel gelijkaar-
dige signalen opduiken in het proces 
naar probleemgebruik bij mensen 
met een LVB in vergelijking met de 
algemene populatie: verandering van 
vriendenkring, justitiële problemen, 
verminderde lichamelijke gezondheid, 
verkopen van eigen spullen, meer geld 
dat naar gebruik gaat, ... Wel stellen 
we vast dat ze vaak extra kwetsbaar 
zijn, bijvoorbeeld omdat ze minder 
vaardigheden hebben om de gevolgen 
van gebruik op hun functioneren in 
te perken. Ondanks gelijkenissen 
kunnen we enkele specifieke risico-
factoren identificeren die gebruik of 
misbruik van middelen bij mensen 
met een LVB ontketenen. We beper-
ken ons hier tot vier:

- Psychiatrische problemen komen 
vaker voor dan in de algemene 
populatie. Dit gaat gepaard met 
een hoger risico op problemen met 
middelengebruik, bijvoorbeeld via 
zelfmedicatie. 

- Grote gevoeligheid voor sociale be-
invloeding. Door een lage zelfwaar-
dering, in combinatie met een lage 
mentale weerbaarheid, is men vaak 
vatbaarder voor sociale druk (moei-
te met grenzen stellen). Dealers 
maken hier graag gebruik van.

- Soms gebruikt men om eenzaam-
heid te verdrijven, om erbij te 
horen of om sociale contacten aan 
te gaan.

- De interactie met psychofarmaca 
zorgt ervoor dat het gebruik van 
middelengebruik grotere of onver-
wachte gevolgen kan hebben. 

Algemeen kunnen we stellen dat 
personen met een LVB, omwille van 
diverse redenen, een lagere drempel 
ervaren voor middelengebruik en 
-gerelateerde problemen. Gevoeliger 
zijn voor sociale druk betekent echter 
ook dat begeleiders meer impact kun-
nen hebben als ze bezorgdheid uiten. 
Mensen met een LVB zijn bovendien 
relatief vaak omringd door verschil-
lende hulpverleners, … Risicofactoren 
zijn dus relatief en kunnen ook in het 
daglicht worden gesteld als potentiële 
beschermende factoren. Of zoals Jo-
han Cruijff ooit zei: “Elk nadeel heeft 
zijn voordeel.”

testen bent. Er bestaan instrumen-
ten om de intelligentie in te schatten 
bij mensen met een LVB, zoals de 
SCIL. Dit is een korte screeningslijst, 
beschikbaar voor jongeren en vol-
wassenen, die veelal een LVB correct 
voorspelt. De SCIL kan gecombineerd 
worden met de SCAF, een screener 
voor het niveau van adaptief functio-
neren. Met de beide screeners samen 
maakt men in korte tijd een inschat-
ting van het functioneren op de 
belangrijkste domeinen uit de DSM-5 
classificatie van een LVB. 

Elk nadeel heeft zijn voordeel

Of een persoon een bepaalde drug 
begint te gebruiken, en of dat gebruik al 
dan niet evolueert naar problematisch 
gebruik, hangt af van een veelheid aan 
factoren. Sommigen verhogen het 
risico, anderen zijn net beschermend. 
Druggebruik gaat altijd over een per-
soon (Mens) die een Middel gebruikt 
in een bepaalde context (Milieu). Welk 
effect en welke risico’s dat gebruik heeft 
hangt niet enkel af van de drug, maar 
ook van wie gebruikt in welke context.

De kans op middelengebruik komt bij 
personen met een LVB, in vergelijking 
met de algemene populatie, algemeen 
gesteld niet méér voor. Er zijn zelfs 
relatief gezien meer geheelonthouders 
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Het is belangrijk om je 
communicatiestijl maximaal af te 
stemmen op de mogelijkheden 
van iemand van een met een 
verstandelijke beperking.
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van de cliënt in kaart, bevestig de 
inzet die je ziet en vraag naar eerdere 
successen. Zorg voor succeservarin-
gen door haalbare kleine tussendoelen 
op het vlak van gebruik in te bouwen. 
Of zorg voor kleine successen op 
andere levensdomeinen, zoals dagbe-
steding, gezondheid, weerbaarheid. 
Deze kunnen motiverend werken en 
hebben bovendien een positief effect 
op de samenwerkingsrelatie. 

Wees er als begeleider alert voor dat je 
een gebrek aan vertrouwen in ver-
andering bij de cliënt niet ziet als een 
gebrek aan motivatie. Vaak is er wel 
probleeminzicht en wil de cliënt wel 
veranderen. Toch denkt hij dat hij het 
niet zal kunnen, hij gelooft niet dat de 
verandering zal lukken. Of soms is er 
vertrouwen, maar is het belang van 
verandering niet groot genoeg. De 
cliënt ziet geen redenen om iets aan zijn 
of haar gebruik te doen, want ervaart 
vooral voordelen en weinig tot geen na-
delen. Bevraag daarom beide aspecten 
om een zicht te krijgen op welk aspect je 
verder zal inzetten in je gesprekken. Er 
bestaan heel wat materialen en metho-
dieken die je hierbij kunnen helpen (zie 
verder). Ook de CRA-methodiek kan 
hierin een meerwaarde zijn (lees blz 6).

Materialen en methodieken 

Net omdat we merken dat deze doel-
groep in contact komt met middelen 
én gevoelig is voor sociale druk, is het 
belangrijk om hen informatie op maat 
mee te geven. Tegelijkertijd moet 
je opletten dat je niet de interesse 
prikkelt in middelen die ze nog niet 
kennen. Dit is soms een moeilijk even-
wicht. Gelukkig bestaan er tools die je 
hierbij kunnen helpen. De SumID-Q 
is een instrument waarmee je kan 
nagaan welke middelen iemand kent 
én zelf gebruikt. Er wordt enkel info 
gegeven over de middelen die de cliënt 
kent. Zo vermijd je dat je de interesse 
in andere middelen prikkelt. 

Door te vragen naar wat iemand weet 
over een middel geef je de boodschap 
dat de ander over best wat kennis be-
schikt. Zo werk je indirect ook aan het 
zelfvertrouwen van de ander. Door 
dan te vragen of het voor hem goed is 

om samen nog meer info op te zoeken, 
geef je hem de keuze en respecteer je 
zijn autonomie. De SumID-Q biedt 
mooie aanknopingspunten om het 
gebruik bespreekbaar te maken. 

Er is ook een VAD1-brochurereeks 
Wat je moet weten over… volledig op 
maat van personen die verbaal en/
of cognitief minder sterk zijn. Je kan 
deze brochures gebruiken om op een 
eenvoudige manier info te verschaffen 
over alcohol en cannabis, gamen  
of psychoactieve medicatie. Ga je 
graag online aan de slag? Op  
www.slimkicken.be vind je eenvou-
dige oefeningen over tabak, alcohol 
en cannabis. Iemand kan dit alleen of 
samen met een begeleider invullen. 

Begeleiders van mensen met een LVB 
kunnen tevens inspiratie vinden in 
Mijn cliënt en middelengebruik, een in-
spiratiebox van VAD met kant-en-klare 
gespreksmethodieken om middelenge-
bruik (maar ook gamen en gokken) aan 
te kaarten, de ernst ervan in te schat-
ten alsook te werken aan het belang 
van en vertrouwen in verandering. Op 
www.vad.be vind je een overzicht van 
deze materialen.  
Reageer: mail naar redactie@desleutel.be
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Aandachtspunten voor begeleiding

De houding waarmee je in gesprek 
gaat, bepaalt in sterke mate het effect 
van je begeleiding. Het hangt van 
je gespreksstijl af in welke mate de 
persoon zich veilig voelt om bij zijn 
gebruik of gedrag stil te staan, open-
staat voor de informatie die je geeft en 
motieven ontdekt om te veranderen.

In de verslavingszorg wordt motive-
rende gespreksvoering regelmatig 
toegepast in gesprekken. Net zoals 
bij oplossingsgericht werken, staat 
emancipatie van de cliënt centraal. In 
beide modellen wordt uitgegaan van 
het feit dat elke mens groeigericht is. 

Hij beschikt over bronnen en kwalitei-
ten om met moeilijkheden om te gaan 
en heeft de mogelijkheden tot veran-
dering in zich. De rol van de omgeving 
is een goede context creëren voor dit 
groeiproces. Concreet wil dit zeggen 
dat je samen met de cliënt op zoek gaat 
naar wat hij wil en hoe hij dat kan be-
reiken. Je geeft informatie over midde-
len op een niet-veroordelende manier 
en respecteert daarbij de autonomie én 
keuze van de ander. Daarbij heb je aan-
dacht voor wat hij al in huis heeft qua 
vaardigheden, kennis en hulpbronnen. 
Je brengt samen in kaart wat hij nodig 
heeft om zijn doel te bereiken. 

In gesprekken met mensen met een LVB 
geldt dezelfde houding. Om een goede 
zorg te bieden, is het belangrijk dat je 
je communicatiestijl goed afstemt op 
de behoeften en mogelijkheden van de 
persoon (voor Tips zie kader op blz 7). 

Twee aspecten van motivatie zijn 
essentieel om de stap te kunnen zetten 
naar verandering: willen (belang van 
verandering) en kunnen (vertrouwen 
in verandering). Iemand kan maar de 
stap zetten naar verandering als beide 
aspecten aanwezig zijn. In je gesprek-
ken zet je dus in op beide in. Omdat 
mensen met een LVB vaker een nega-
tief zelfbeeld hebben is het krachtig 
om extra aandacht te besteden aan het 
versterken van het vertrouwen in ver-
andering en in het eigen kunnen. Heb 
aandacht voor wat er wél goed gaat, 
breng de kwaliteiten en competenties G
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De cliënten die aankloppen bij De 
Sleutel zijn heel divers. Bij de start van 
een behandeling kan het functioneren 
erg verschillen. Bij minder gebruik of 
na een detox-periode merken we vaak 
al een groot verschil.

Als we kijken naar het opleidingsni-
veau van de cliënten onderscheiden we 
een ruim spectrum: van universitairen 
en mensen met een opleiding in BuSO, 
tot mensen die niet verder raakten dan 
1ste of 2de middelbaar. Het behaalde op-
leidingsniveau is slechts één indicator 
van het functioneren. 

Kenmerkend in onze doelgroep is dat 
we mensen over de vloer krijgen die 
elk op hun eigen manier leren. Dan 
hebben we het hier over het verwer-
ven van kennis en vaardigheden, 
levenservaring, aanleren van nieuw 
gedrag, enz. Opvallend is dat onge-
acht het opleidingsniveau er vaak een 
zeer grote mate van streetwise-zijn 
en adaptief vermogen is ontwikkeld 
doorheen hun gebruikersgeschiede-
nis. Het behalen van een diploma of 
bepaald opleidingsniveau zegt vaak 
veel over het al dan niet hebben van 
een ondersteunend netwerk, van de 
beginleeftijd van het gebruik, van de 
ernst van het gebruik, … 

In de hulpverlening komt het er dan 
ook op neer om de manier van leren 
samen te zoeken. Wat is helpend? Wat 
is ondersteunend? Wat spreekt aan, … 
wat geeft hun de moed om opnieuw 
andere opties en mogelijkheden uit 

te proberen dan het gebruik. In het 
hulpverlenerstraject is het soms een 
zoeken naar de gepaste zorg, gepaste 
methodieken.

Het uitfilteren van intelligentieni-
veaus kan hierin indicatie geven. 
Daarnaast is het ook belangrijk om een 
zicht te krijgen op het sociaal emotio-
neel niveau van functioneren en hier 
gepast en zorgzaam mee om te gaan.

Voor mensen die “anders leren” kan 
het intellectueel functioneren binnen 
de range van normaal begaafd liggen, 
maar zijn er toch een aantal aan-
passingen nodig. Denk aan cliënten 
met ADHD-kenmerken, waarbij het 
niet lukt om de aandacht lang bij een 
gesprek te houden. Denk aan cliënten 
met ASS-kenmerken, waarbij het 
belangrijk is hoe informatie gegeven 
wordt of de hoeveelheid prikkels in 
de omgeving doorslaggevend zijn. 
Ook cliënten met een psychische 
kwetsbaarheid hebben speciale noden. 
Soms is het nodig om het tempo aan 
te passen, na te gaan welke thema’s of 
situaties extra belastend zijn, welke 
begeleidingsstijl emotionele onrust 
opwekt, …

Vertrekkend vanuit de herstelvisie 
betekent dit dat we werken op basis 
van de basispremisse van gelijkwaar-
digheid, en onze cliënt aan het roer 
zetten. Het is een zoekend afstemmen 
met de cliënt wat de mogelijkheden en 
beperkingen zijn, om de cliënt in zijn 
kracht te zetten. Samen zoeken, naar 

de juiste taal en methodieken. Het 
hulpverlenerstraject is niet gebaat  
bij een over- of onderschatting,  
overvragen, …  

“Bij de start van een hulpverlenings-
traject gaan we binnen De Sleutel aan 
de slag met de TVL2 om van daaruit 
doelen en krachten te bepalen. Deze 
vragenlijst is beschikbaar in verschil-
lende versies: in woorden met een 10 
puntenschaal, in woorden met smileys 
en in kaartjes, waarbij je de verschil-
lende levensdomeinen fysiek rang-
schikt in verschillende kolommen. 
De hulpverlener maakt op basis van 
het contact en de beschikbare infor-
matie een inschatting of hier eerder 
met de klassieke vragenlijst gewerkt 
kan worden, dan wel samen iets doen 
beter aansluit bij de levenssfeer van de 
cliënt. Het IQ is hierin niet doorslag-
gevend om te bepalen welke metho-
diek we inzetten.” Elke (Ambulant 
centrum Brugge)

“We merken bij het werken met jon-
geren dat vooral inzetten op verbale 
methodieken niet aanslaat. De jongere 
dwaalt af, maakt de koppeling met 
soms negatieve schoolse ervaringen, …  
Het inzetten op variatie, visualisatie 
en actie is vaak gepaster.” Siem (Am-
bulant centrum Brugge) 

“Binnen DOC kunnen we een aantal 
aanpassingen in het programma doen, 
zodanig dat iemand die intellectueel 
lager scoort hierin kan functioneren. 
Als meerdere kenmerken van LVB 

Anders leren en licht verstandelijke 
beperking
 “De Sleutel biedt zorg op maat aan mensen die problemen ervaren als gevolg van 
het problematisch gebruik van illegale drugs. Alle roesmiddelen die door de wet 
verboden of strikt gereglementeerd zijn, waaronder de nieuwe psycho-actieve 
stoffen krijgen onze aandacht. Wij begeleiden mensen van zodra zij beginnende 
klachten ervaren die kunnen leiden tot afhankelijkheid. Ook mensen in de 
onmiddellijke omgeving van de gebruiker kunnen bij ons terecht.”1 
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aanwezig zijn bij een cliënt -zoals wei-
nig impulscontrole, inzicht en beperkt 
adaptief vermogen - ligt het moeilij-
ker om in een groepsprogramma te 
functioneren dat eigenlijk niet voor 
deze doelgroep is aangepast. In het 
team zoeken we naar zorg op maat, 
rekening houdend met de groep. Soms 
dienen we zo'n traject vroegtijdig stop 
te zetten en soms kan een gestruc-
tureerd programma als het onze net 
wel goed werken. Of dit werkt is erg 
individueel bepaald en hangt af van 
vele factoren. We hechten belang aan 
het bepalen van de inclusiecriteria, 
zodat een opname voor een cliënt geen 
faalervaring hoeft te worden” Elien 
(Detox & Oriëntatiecentrum) 

J. Vandernagel2 is gespecialiseerd in on-
derzoek en zorg voor mensen met een 
lichte verstandelijke beperking (LVB) 
met middelenproblematiek. Binnen 
Tactus leidt ze het Centrum Verslaving 
& Licht Verstandelijke Beperking, 
waarbinnen zorg en behandeling, on-
derzoek, onderwijs en methodiekont-
wikkeling worden uitgevoerd. 
Ze geeft in haar boek “LVB en versla-
ving” een lijst van tips mee specifiek 

bedoeld voor 
mensen met een 
licht verstande-
lijke beperking in 
behandeling voor verslaving. De tips 
(zie kader) lijken zinvol voor meer-
dere cliënten los van de omschre-
ven doelgroep. Vaak merken we bij 
cliënten met een verslavingsprobleem 
bij aanvang van een behandeltraject 
dat het functioneel herstel4 beperkt 
is. Daardoor is een aangepaste aanpak 
aangewezen.

Jaap van der Stel is ruim vijftien jaar 
werkzaam geweest op het terrein van 
de preventie in de geestelijke gezond-
heidszorg en verslavingszorg. Hij is 
pleitbezorger voor de 4 dimensies van 
herstel, klinisch, functioneel, maat-
schappelijk en persoonlijk herstel. Hij 
vestigt de aandacht dat herstel meer 
is dan het klinisch herstel (vermin-
deren van symptomen). Om tot 
persoonlijk herstel te komen is er een 
samenspel tussen deze dimensies. 
In het artikel “functioneel herstel en 
zelfregulatie” pleit hij voor extra aan-
dacht voor het herstel van psychische 
functies die als gevolg van de aandoe-

ning zijn verminderd of aangetast, of 
niet goed zijn ontwikkeld. De psychi-
sche functies die zeker herstel nodig 
hebben als er sprake is van een stoornis 
in het gebruik van middelen zijn de 
hogere executieve functies zoals zelfbe-
heersing, kunnen maken van plan-
nen, zichzelf kunnen motiveren, de 
zelfspraak, enz. De executieve functies 
liggen aan de basis van de zelfregulatie. 
Zolang deze functies nog onvoldoende 
hersteld zijn, kunnen een of meerder 
tips uit de lijst van J. Vandernaegel 
het hulpverleningstraject erg faci-
literen. Zoals steeds is het een goed 
afstemmen tussen hulpverlener en 
cliënt om de gepaste vorm te vinden.

1  Identiteitsverklaring van De Sleutel
2  TVL: tevredenheid met het leven,  

vragenlijst vanuit de CRA methodiek
3  Handboek LVB en verslaving, 2017,  

J. Vandernagel, M. Kiewik & R. Didden, 
Boom Uitgeverij Amsterdam

4  Tijdschrift voor psychiatrie, editie 
57, nov 2015. Functioneel herstel en 
zelfregulatie: opgaven voor cliënten én 
psychiaters, J.C. Van der Stel. EL
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Bij het werken met 
jongeren die anders 

leren slaat het inzetten 
op verbale methodieken 

minder goed aan

[ THEMA IN DE KIJKER ]

Enkele communicatietips

- Benader de cliënt op basis van gelijkwaardigheid, 
maar realiseer u dat u diegene bent die zich aan (de 
mogelijkheden en beperkingen van) de cliënt moet 
aanpassen. 

- Beperk het aantal boodschappen dat je in een gesprek 
wilt bespreken of meegeven. 

- Maak samen een samenvatting van het gesprek, 
noteer de gemaakte afspraken en geef een print mee. 

- Hou er rekening mee dat het voor de cliënt een 
drempel is om toe te geven dat hij een vraag niet 
begrepen heeft. Geef bij de start van het gesprek mee 
dat hulpverleners soms moeilijke of onduidelijke 
vragen stellen. Als je merkt dat de cliënt de vraag niet 
begrepen heeft, leg de verantwoordelijkheid dan bij 
jou. Bijvoorbeeld: “Dat was dus zo’n moeilijke vraag. 
Sorry daarvoor. Ik probeer opnieuw.”

- Geef niet alleen verbaal uitleg, maar ondersteun  
deze met het laten zien van afbeeldingen, tonen van 
voorwerpen of het voordoen van handelingen. 

 (Meer op www.desleutel.be)
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We spreken af in het station. Het herin-
nert Johan aan zijn dagelijkse pendelen, 
zijn momenten van reflectie. Tevreden 
naar huis gaan na een drukke dag of net 
niet. Dubben over de juiste aanpak van 
een kandidaat-doelgroepmedewerker. 

Of hij een ei te leggen had, zo vroeg ik 
Johan vooraf… 

 
Johan Stammeleer blikt terug op 
uitbouw methodiek rond activering 
 
Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden, dat is wat 
maatwerkbedrijf Weerwerk1 doet. De sociale werkplaats werd 25 jaar terug 
opgestart toen we bij De Sleutel ondervonden dat tewerkstelling een essentieel 
element is om herval te voorkomen. Nu kan Weerwerk bogen op een stevige 
activeringsmethodiek, een toolkit met verschillende handvaten. De ingrediënten 
werden gaandeweg uitgebreid en verfijnd. Hoe bepaal je een jobdoelwit, hoe 
meet je competenties? Op de activerende werkvloer wordt gewerkt aan de 
werkattitudes van de mensen. Begeleiding en coaching richting werk gebeurt 
niet door dezelfde persoon. Dat was in 1997 helemaal anders. Een terugblik met 
methodiekontwikkelaar Johan Stammeleer, net op pensioen. 

Johan: “Een belangrijke kern van de 
activeringsmethodiek bij Weerwerk is 
dat we ons baseren op observaties en 
onderzoek. De combinatie van beide 
zijn onze sterkte. We observeren de 
situatie, benoemen deze en gaan ermee 
aan de slag. Daarnaast zijn we bezig 
met mensen die het al heel lang moeilijk 
hebben. Voor hen is de stap naar werk 

dubbel moeilijk. Vaak om verschillende 
redenen: druggebruik, psychische pro-
blemen, verwaarlozingsproblematiek. 
Dat kunnen we op de werkplaats niet 
alleen oplossen”.

Welke steentjes heb je verlegd?
Johan: Vooreerst dat we moeten luis-
teren naar wat onze mensen te zeggen 
hebben. Daar moeten we mee aan de 
slag. Laat OMA thuis. Geef geen oordeel 
(0), mening (M) of advies (A), daar 
hebben ze niets aan. Het is veel beter om 
nieuwsgierig te zijn en te luisteren. Je 
geeft pas advies als ze het zelf vragen.”

Johan studeerde orthopedagogiek. Al 
heel snel begon hij in de hulpverlening 
te werken om zijn studies te betalen. 
Daarna volgde hij filosofie, raakte in de 
ban van de Chinese geneeskunde, van 
Tai Chi. Geleidelijk evolueerde hij naar 
een studax, een theoreticus. Tijdens 
onze uitgebreide babbel verwijst hij vol 
passie naar de verschillende bronnen en 
leermeesters die hem inspireerden in de 
zoektocht naar de ultieme methodiek.

“Toen ik begon in de werkplaats zag 
ik dat de VDAB uitpakte met sollici-
tatietrainingen. We zagen meteen 
dat zoiets niet dé oplossing kon zijn. 
De mensen die we begeleiden kunnen 
hun achtergrond niet zomaar opzij 
schuiven. Bij een eerste kennismaking 
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stellen ze zichzelf voor door te praten 
over hun ellende, hun drugsverleden, 
over criminele feiten die ze gepleegd 
hebben. Eigenlijk vertellen ze wat hun 
overkomen is. Toen ik hen vroeg om te 
stoppen en over zichzelf te praten, werd 
het meestal stil… Met dergelijk negatief 
zelfbeeld kan je geen werk vinden. Lei-
dinggevenden doorprikken dat.”

De voorstelling van een andere cliënt 
illustreert het nog beter: ‘ik heb geen 
voornaam , ik ben maar een straatrat’. 
“Tijdens de zomer leefde die persoon op 
straat, in de winter zat hij in de gevange-
nis. Met zulke overtuiging is geen enkele 
sollicitatietraining sterk genoeg om je 
aan werk te helpen. Toen ik zei dat hij 
wel iemand was met recht op keuzes ant-
woordde hij: ‘Keuzes dat is niet voor mij, 
ik moet pakken wat ik kan krijgen, en 
als dat niet lukt, dan pik ik het’. Dan re-
aliseerde ik me dat hij als het ware nood 
had aan een update van zijn software.

We spoelen even terug: observeren én 
onderzoeken. Vermijden dat er louter 
op basis van observaties beslissingen 
worden genomen. Johan: “Als je gedrag 
observeert moet je dit onderzoeken. 
Je gebruikt methodieken om een zicht 
te krijgen op wat je observeert. Ver-
mijd interpreteren en probeer waar te 
nemen: wat gebeurt er in dat brein van 
onze cliënt, welke gedachten domine-
ren het gedrag en hoe bepalen die hun 
kijk op ‘de’ werkelijkheid? Dat onder-
bouwen is altijd mijn vuur geweest bij 
Weerwerk en dat heb ik geleerd van 
Steven Laureys.” Laureys is een gere-
nommeerd professor in de neurologie 
die de meditatieve vaardigheden van 
een boeddhistische monnik gebruikt om 
vooruitgang te boeken in zijn onderzoek 
naar bewustzijn. Dat inzicht hielp om 
te beseffen dat iedereen situaties anders 
beoordeelt. Er is niet ‘de’ werkelijkheid 
maar ‘een’ werkelijkheid. 

“Als we verandering willen teweeg-
brengen moeten we de mensen niet 

alleen grip leren krijgen op hun leven, ze 
moeten ook grip krijgen op hun brein. 
Maar hoe pak je dat aan? Hoe laat je hen 
inzien: wat er in je brein gebeurt, dat 
is wat je zelf creëert. Wil je m.a.w. iets 
anders in je leven laten gebeuren, dan 
moet je met dat brein aan de slag”. De 
software heeft een update nodig

Johan neemt een zijpad en wijst op de 
sterkte van het (inhoudelijk) team van 
de activerende werkvloer vandaag. “De 
werkplaatsleider ziet iets misgaan tijdens 
een opdracht op de werkvloer en brengt 
dit op een briefing. Andere collega’s vul-
len de observatie elk vanuit de eigen rol 
aan en zo krijgen we een bredere kijk op 
die persoon. Elkeen van ons team heeft 
een eigen achtergrond en blijft studeren 
(vb oplossingsgericht denken, verbin-
dend communiceren) in een zoektocht 
naar bruikbare handvaten,… 

“Een belangrijk kantelpunt in onze 
zoektocht – zo rond 2010 - was het 
praktisch handboek ‘Welke kleur 
heeft jouw parachute’. Daarin vonden 
we de onderbouw voor ons idee van 
empowering. Hoe laat je iemand tot het 
besef komen: ‘ik ben wel iemand die 
zijn leven in handen neemt, ik ben niet 
het gevolg van een hoop zaken die me 
overkomen zijn’. 

Een andere belangrijke steen die Johan 
hielp verleggen is het werken aan 
attitudes. “Via een Londens project met 
straatjongeren maakte ik in 2002 kennis 
met een sterk concept rond prevocati-
onele training. Ze leerden de jongeren 
een vijftal items aan vooraleer te gaan 
werken.” Het ging over beleefdheid, zelf-
standig beslissingen nemen, voorkomen 
(basishygiëne), assertiviteit, scheiden 
werk en privé. Dat werd de basis van de 
arbeidsattitudes op onze werkvloer, die 
later nog werden uitgediept. 

“Maar wie ben ik – met mijn diploma 
orthopedagogiek - om te zeggen: je 
bent niet goed opgevoed, ik ga dat even 
rechtzetten… eigenlijk moeten ze dat zelf 
doen. Hoe halen we dat eruit?” Johan 
herinnert aan zijn keuze om bijkomend 
filosofie te studeren. “Mijn eindwerk 
toen handelde over de filosoof Gilles 
Deleuze en zijn samenwerking met Félix 
Guattari, een Franse psychiater. Het was 

de tijd van de gesloten instellingen. Ik 
leerde toen hoe belangrijk het is om in 
alle omstandigheden respectvol te zijn, 
om mensen keuzes te laten maken.” 

Johan vertelt over eerdere jobs en over 
de manier waarop hij deze visie toen al 
probeerde binnen te brengen. Zo werk-
te hij als beginnend opvoeder in een 
gesloten instelling met grote afdelingen 
mee aan de verandering waarbij macht 
als sturende factor evolueerde naar een 
zoeken naar kracht bij begeleiding en 
bewoners. Later werkte Johan meerde-
re jaren bij De Moester, een boerderij 
waar mensen met psychiatrische pro-
blemen de boerenstiel konden ervaren. 
Hij leerde er van de Duitse psychiater 
Detlef Petry (auteur van Uitbehandeld, 
maar niet opgegeven) dat je met elke 
persoon een uniek traject kan afleggen. 

Waarderende aanpak

“Dankzij mijn toenmalige coördinator 
Patrick Desmet kwam ik in De Moester 
in contact met Douglas Bennet, een 
Engelse psychiater, dé man van de reha-
bilitatiegedachte. Desmet organiseerde 
congressen en nodigde die inspirerende 
mensen uit. Hij leerde me naar de bron 
gaan en te focussen op wat iemand wel 
nog kan, ipv het probleem te blijven 
analyseren.” 

Dat typeert Johan als studax. Hij zocht 
zijn eigen pad. Zo bestudeerde hij 
het Boeddhisme en raakte hij ervan 
overtuigd dat we ons brein levenslang 
kunnen trainen. In de Chinese genees-
kunde zocht hij een grond om de emo-
ties te begrijpen. Johan: “Daar bekijkt 
men emoties als iets dat je in beweging 
brengt, niet iets dat je verlamt. Die posi-
tieve benadering inspireerde me. Hier-
na kwam ik in contact met Ron Fry, 
bekend van de Appreciative Enquiry 
gedachte. Deze werkwijze onderzoekt 
wat goed loopt en bekijkt hoe we dit 
kunnen verbeelden, hoe we de mensen 
kunnen laten dromen van een andere 
toekomst, de start van een proces in de 
richting van het verbeelde.” 

Je had dus al heel wat bagage toen 
je destijds in de werkplaats van De 
Sleutel startte?
En die kennis verrijkte ik meteen met G
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methodieken uit de drughulpverlening. 
Alle levensdomeinen in beschouwing 
nemen, op een gestandaardiseerde ma-
nier intakes doen met de Europasi. Een 
belangrijke mentor voor de verdere on-
derbouw toen - ten tijde van het Project 
Perspectief i.s.m. OCMW Gent - was 
Robrecht Keymeulen. Hij wees erop dat 
de cliënt zelf vaak geen nood heeft om 
te veranderen. Ik was gebeten om zijn 
motivatieverhaal binnen te brengen in 
de werkplaats. Maar ik moest daar voor 
vechten. Het was de tijd dat werkplaats-
leiders nog hulpverleningsgesprekken 
voerden met cliënten. Vandaag heeft 
elk zijn pet en werken we vlot samen 
vanuit de eigen expertise. Maar dat is 
een lange weg geweest. 

Welke andere steentjes heb je verlegd?
Methodisch werken is blijven zoeken 
naar verbeteringen. Om efficiënter te 
werken wilden we beter zicht krijgen op 
de persoon in een activeringstraject. Via 
Damien Versele zijn we toen bij klinisch 
psycholoog Jan Rutten terechtgekomen, 
die een professionele persoonlijkheids-
scan had ontwikkeld. Sinds we met 
zijn ‘BasicProfile vergrootglas’ werken, 
kunnen we de werkhouding van onze 
mensen in parameters uitdrukken. 
BPS beschrijft niet alleen het gedrag, 
maar verklaart ook het waarom. Nu we 
de werkhouding van iemand kunnen 
ontrafelen, vinden we beter het soort 
werk dat past. 

Maar dan nog bleven er hindernissen 
bestaan. Er was geen kader of gemeen-
schappelijke taal. Johan zorgde ervoor 
dat de participatieladder als kader voor 

de groei in tewerkstelling in 2011 werd 
binnengebracht. Dankzij het elek-
tronisch systeem HeRMAN, kon die 
evolutie worden bijgehouden en in beeld 
gebracht voor werkplaatsleiders. Tevens 
herinnert Johan zich moeilijke dialoog. 
Een betere verbinding kwam er toen een 
aantal mensen uit De Sleutel in de werk-
plaats begonnen te werken. Plots vielen 
de puzzelstukjes uit de hulpverlening op 
de werkvloer in mekaar, er groeide een 
vertrouwen en de empoweringsaanpak 
kreeg volop kansen. “De introductie 
van BPS in de TG van De Sleutel zorgde 
ervoor dat we mekaar veel beter gingen 
begrijpen. Door Jan Rutten zijn verhaal 
over de parameters in het team te laten 
doen, creëerden we een gemeenschappe-
lijke taal. Dat blijft me heel sterk bij, ” zo 
vertelt Johan.

Samen gaan we voluit om jou te laten 
groeien, zodat jij je leven en werk ste-
vig in handen hebt, luidt jullie missie. 
Een jobdoelwit is daarin belangrijk?
Klopt. ‘Je meest haalbare ik, daar moet je 
naartoe: we halen het eruit’. We starten 
het traject op de activerende werk-
vloer en gaan parallel aan de slag in de 
empowering en de jobclubs, waar we het 
jobdoelwit helder proberen te krijgen. 
Het Persoonlijk ontwikkelingsplan 
(POP) is bij het vinden van dat doelwit 
een belangrijke schakel: je brengt m.a.w. 
iemands droom in beeld: ‘WOW, compu-
terprogrammeur zou ik dat aankunnen’? 

Focus op het proces

Johan waarschuwt dat mensen niet 
dagelijks met hun einddoel mogen bezig 

zijn. Dat is iets voor de toekomst. “We 
focussen op het proces en vermijden 
stress. Vaak blijkt dat een trigger om 
terug te gebruiken. Tijdens dat proces 
vragen we steeds om het woordje maar 
te vervangen door en, gevolgd door een 
nano actie. Kleine veranderingen in het 
denken, in woordgebruik!“

Wat maakt de methodiek van Weer-
werk uniek?
Wij benoemen noodzakelijke dingen. 
Tegelijk zeggen we ‘je kan iets, toon 
het’. Om die aanpak waar te maken 
gingen we op zoek naar een manier om 
passend feedback te geven. We hanteren 
de verbindende communicatie van Ro-
senberg. We kijken wat er aan de hand 
is, zonder een oordeel te geven. Onze 
feedback zorgt voor een beter inzicht 
waardoor mensen begrijpen waarom ze 
niet vooruit geraken. Zo maken we hun 
blinde vlek zichtbaar en aanvaardbaar. 

Wat mis je nu je op pensioen bent? 
De dagelijkse uitdagingen. Ik haalde veel 
energie uit mijn werk. Ook ik had aan 
sommige personen soms een vette kluif. 
Ik herinner me dat zoiets de sfeer tijdens 
een Jobclub kon verpesten. Gelukkig had 
ik op zo’n momenten een sterk team 
dat me passende input gaf waardoor ik 
toch aansluiting vond met die persoon. 
Ook mis ik de successen met onze doel-
groep: die fierheid omdat we als team 
zaken naar boven kunnen halen. En de 
erkenning krijgen om iets ongewoons te 
realiseren. Bij Weerwerk willen we niet 
gewoon “een job” maar “de job”.

Het gesprek loopt naar zijn einde en 
Johan rondt af met een verwijzing naar 
de Joodse mystiek en de kabbala. “Om te 
komen tot je ware identiteit in de wereld 
moet je durven dromen, een plan hebben, 
rekening houden met de ander, zorgen 
voor jezelf, doorzetten. Maar dé kern 
van alles: durf één keer per jaar je visie 
in vraag stellen: waar ben je mee bezig, 
waarin geloof je, waar haal je je drive? 
Kortom, wees ingenieur van je leven”.

1  Maatwerkbedrijf Groep Weerwerk 
(voorheen Sociale Werkplaats De Sleu-
tel) is onze geprivilegieerde partner voor 
activeringstrajecten naar werk.
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Bij Weerwerk willen we niet 
gewoon “een job” maar “de job”.

Het inhoudelijk Team Activering bij Groep Weerwerk (met Johan tweede van rechts)
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De eerste drie hoofdstukken zijn ide-
aal ter psycho-educatie: het onschul-
dige imago van cannabis wordt onder 
de loep genomen, daarna worden de 
verschillende fasen van een versla-
vingsproces toegelicht, om vervolgens 
uitgebreid stil te staan bij risico- en 
beschermende factoren. Met deze 
info gaan ze vlot over naar hoofdstuk 
4 en 5 waarin uitgelegd wordt hoe je 
kan vaststellen dat er sprake is van al 
dan niet problematisch druggebruik 
om hierna te oriënteren naar een 
gepaste behandeling. 
Waar 1 tot 5 handelen over alles ‘voor 
de behandeling’, gaan de auteurs in 
hoofdstukken 6 tot en met 9 schrijven 
over hoe een behandeling er zou kunnen 
uitzien in een ideale wereld.
In elk hoofdstuk wordt op een ander 
element ervan gefocust: het gebrek aan 

 

Mythes over jongeren en drugs
 
Inez Vandenbussche en Johan Sools leveren met "Eerste hulp bij verslaving, 10 
mythes over jongeren en drugs” een laagdrempelig boek voor hulpverleners die 
werken met druggebruikende jongeren. Het boek is informatief en kan ook een 
hart onder de riem zijn voor volwassenen die geconfronteerd worden met jonge 
gebruikers. De auteurs schrijven vanuit eigen ervaringen en bevindingen als kinder- 
en jeugdpsychiater en als klinisch psycholoog. 

motivatie van de jongeren, het vaak 
verplichtende karakter van een drugs-
behandeling, het belang van context te 
betrekken en tot slot de complexiteit 
en grote impact die verslaving op een 
jongere heeft. Tot slot komt de vraag 
hoe zinvol preventie is (of zou kunnen 
zijn) aan bod. 

Werken met jonge druggebruikers 
vergt geduld, motivatie, creativiteit en 
soms een olifantenhuid. Je werkt in het 
merendeel van de gevallen met mensen 
die zelf geen eigen hulpvraag hebben, 
zeker niet rond hun druggebruik. Het 
biedt hen op het moment van aanmel-
ding meer voor-, dan nadelen. Het is 
hun vlucht, uitweg, ontspannings-
middel… waardoor ze staande blijven 
in een wereld die hen niet begrijpt, of 
erger, onrecht aandoet. Het idee dat ze 

zonder zouden moeten, schrikt hen af 
en zorgt in veel gevallen voor weerstand. 
Daarnaast is er vaak sprake van een 
complexer geheel aan problemen, zoals 
psychische comorbiditeit, een moeilijke 
thuissituatie en trauma. Dat maakt het 
hele behandelproces nog extra beladen. 
In het boek wordt deze realiteit erkend 
en worden handvaten aangeboden om 
steviger in dergelijke begeleiding te 
kunnen staan. Enkele begrippen komen 
vaak terug: motivatie, context en com-
plexiteit. Hier staan we even bij stil. 

Motivatie: 

“Het begint allemaal niet bij het moti-
veren, maar bij het installeren van een 
nieuw en onbekend verlangen naar een 
ander leven.” (p.126)
In het boek wordt ervan uitgegaan dat 

[ HULPVERLENING ]
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een gedegen motivatie van de jongere 
ijdele hoop is. Dit zou dan ook geen voor-
waarde mogen zijn om een behandeling 
op te starten. De motivatie en bijgevolg 
de verantwoordelijkheid ligt in het begin 
geheel bij de hulpverlener. Deze moet, 
ondanks weerstand en agerend gedrag, 
overeind kunnen blijven en het zinvolle 
van de behandeling blijven zien. De bege-
leiding van een jongere met pathologisch 
gebruik zal in het begin dus steeds in 
zekere mate opgelegd moeten worden. 
Het verlies aan autonomie, wat voor een 
puberend brein sowieso al erg gevoe-
lig ligt, zorgt bijna automatisch voor 
opstandig gedrag. Dit komt vaak vanuit 
gevoelens van onmacht en boosheid 
en het is van groot belang om met deze 
emoties in contact te blijven. 
In eerste instantie zullen er nieuwe of 
herontdekte verlangens moeten worden 
geïnstalleerd. 
Als dit lukt, is er vaak automatisch meer 
bereidheid tot medewerking. 
Doorheen de begeleiding kan steeds 
meer verantwoordelijkheid bij de 
jongere gelegd worden. Het tempo 
waarop dit kan, ligt bij elke jongere 
anders en het is belangrijk dit steeds 
te respecteren. Je blijft gedurende de 
gehele begeleiding afstemmen met de 
jongere en zijn context of de voorop-
gestelde doelstellingen nog up to date 
en haalbaar blijken.

Context: 

“Gezinnen hebben een enorme impact 
op de ontwikkeling van kinderen. Ze 
vormen een microkosmos van risico- en 
beschermende factoren, die tijdelijk of 
blijvend een rol spelen.” (p. 61) 
“De behandeling van een jonge drugsge-
bruiker staat of valt met het engagement 
van het gezin.” (p. 162)
Het belang van context is niet te onder-
schatten. Elke jongere dient uiteindelijk 
ergens te verblijven, hetzij bij ouders, 
voogd of bijzondere jeugdzorg. Wanneer 
hulpverlening en context op dezelfde lijn 
zitten, kan er op een constructieve ma-
nier gewerkt worden. De lijn die tijdens 
de begeleiding wordt getrokken, loopt 
dan door in het dagelijkse leven van de 
jongere. Hiervoor dienen vanaf het begin 
duidelijke afspraken gemaakt te worden, 
zodat het voor iedereen duidelijk is wie 
wat opneemt en welke verwachtingen 

naar elkaar mogen gesteld worden. Dit 
leest erg vlot, maar is dat vaak allerminst 
in realiteit. Niet alle context is even be-
trokken, of bereid om mee te stappen in 
het hulpverleningstraject. Het beperken 
tot het begeleiden van jongeren waarvan 
de context ondersteunend en betrokken 
is, zou een groot deel van de doelgroep 
uitsluiten. Bijgevolg vergt het soms ook 
intensieve begeleiding van de mensen 
die naast de jongere staan om tot een 
gedeelde strategie te komen.

Complexiteit: 

“Welke onderliggende dynamieken 
houden het drugsgebruik in stand? Het 
gaat immers niet alleen om foute coping 
of gebrek aan wilskracht.” (p. 169)
Problematisch druggebruik komt zelden 
alleen. Een bepaalde groep jongeren 
heeft een verhoogde kans op het ont-
wikkelen van een verslaving. Dit gaat 
dan van genetische aanleg of verontrus-
tende opvoedingssituaties tot gedrags-, 
ontwikkelings-, persoonlijkheids- en/of 
emotionele stoornissen, trauma, psychi-
sche kwetsbaarheden, … 
Wanneer opgemerkt wordt dat er meer 
speelt dan het gebruik alleen is een 
parallel traject met andere hulpverlening 
aangewezen. In de praktijk botsen we 
vaak op muren wanneer we dergelijke 
trajecten willen uitbouwen. Er wordt 
verwacht dat de jongere abstinent is, 
vooraleer therapeutisch aan de slag 
kan gegaan worden of de jongere zelf is 
niet bereid om er nog gesprekken bij te 
nemen. De tijdsinvestering kan dan een 
drempel zijn, maar vaak ook het idee 
dat er opnieuw iemand in vertrouwen 
zal moeten genomen worden houdt hen 
tegen. Toeleiden naar andere hulpver-
lening is bijgevolg dus vaak een hele 
opgave op zich binnen de begeleiding. 

Dat zowel Vandenbussche als Sools we-
ten waarover ze schrijven, staat buiten 
kijf. Daarnaast weten ze het ook behap-
baar over te brengen. Door die toeganke-
lijkheid is het boek helpend voor wie van 
dichtbij met jongeren en druggebruik in 
aanraking komt, alsook voor degenen 
die ze eerder occasioneel tegenkomen in 
hun praktijk. 
Hoe herkenbaar het boek ook leest, 
het handelt toch vooral over ‘ideale 
trajecten’. Ook al wordt er rekening 

gehouden met de complexiteit van de 
problematiek an sich, toch lijkt het soms 
voorbij te gaan aan de complexiteit en de 
uitdagingen binnen het hulpverlenings-
landschap. 
Het zal de hulpverlener of ouder die een 
traject probeert uit te stippelen voor jon-
geren met dergelijke problematiek niet 
vreemd zijn om tegen muren te botsen: 
wachtlijsten, exclusie criteria, geen (ge-
paste) instanties in de eigen regio, hoge 
verwachtingen naar de jongere toe… 
Wie het boek leest en vervolgens gaat 
kijken naar het aanbod zet mogelijks 
grote ogen op. Zoals hierboven vermeld 
zou een gedegen intrinsieke motivatie 
ijdele hoop zijn bij jongeren met patho-
logisch gebruik en zou de hulpverlening 
zeker aan de start van het traject worden 
opgezadeld met de verantwoordelijk-
heid die motivatie net uit te dragen. 
Toch merk ik in de praktijk op dat vele 
instanties net het gebrek aan motivatie 
zullen gebruiken als tegenindicatie om 
een begeleiding op te starten. 
Ook de volgens het boek vaak voorko-
mende comorbiditeit, zal opnieuw op 
verschillende plaatsen voor een ‘niet 
weerhouden’ zorgen. 
Maar om niet al te negatief af te ronden: 
misschien tonen deze laatste vaststel-
lingen aan dat dergelijke boeken heel 
hard nodig zijn om verder aan de weg te 
timmeren en leest het net heel hoopvol 
dat twee experts hun inzichten op deze 
manier met de wereld delen. 

Eerste hulp bij verslaving, 
10 mythes over jongeren en drugs, 
Inez Vandenbussche & Johan Sools,  
203 blz,Lannoo (2020)
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[ UIT HET NETWERK ]

We gaan in gesprek met jongerencoach 
Hanke Van Dorpe en Haroun Karim 
Rajput. Haroun is coördinator van het 
intersectoraal lokaal partnerschap waar-
aan naast Brugge ook de gemeenten
Beernem, Blankenberge, Damme, De 
Haan, Jabbeke, Knokke-Heist, Oost-
kamp, Torhout, Zedelgem, Zuienkerke 
participeren. Deze gemeentebesturen 
zijn betrokken via WERKKRACHT 10, 
een organisatie die lokale besturen in de 
regio rond Brugge versterkt rond hun 
activerings-en tewerkstellingsbeleid. 

Hoe komen de jongeren bij jullie 
terecht?
Hanke Van Dorpe: Een aanzienlijk  
deel meldt zich aan via de website  
‘k zien van tel. We merken dat er heel 
wat mond-tot-mondreclame wordt 
gemaakt door de jongeren zelf. 
Haroun Karim Rajput: Klopt, de cijfers 
leren ons dat 70 van de 280 aanmeldin-
gen tot nog toe gebeurt door de jongere 
zelf. De resterende aanmeldingen zijn 
zeer verscheiden. Het gaat om verwijzin-
gen via de VAPH-sector, OCMW, VDAB, 
pleegzorg, CLB,… Elke jongerencoach 
heeft een eigen regio. 

Tot wie richten jullie zich?
Hanke: Tot jongeren die op zoek zijn. 
Vaak weten ze niet goed wat ze willen 
doen met hun leven, sommigen zijn net 
van school, hebben iets geprobeerd en 
zijn niet geslaagd. 
Haroun: Het zijn jongvolwassenen tussen 
18 en 30 jaar die wat zijn vastgelopen. Ze 

 

Elke jongere is van tel!
 
‘K zien van tel is een jongerenproject van de stad Brugge, waaraan ambulant centrum 
De Sleutel participeert. Het doel: jongeren die niet goed weten welke richting ze 
willen geven aan hun leven, opnieuw op de rails zetten. Jongeren zonder diploma, 
zonder werk, zonder inkomen,… Om te vermijden dat jongeren van het kastje naar 
de muur worden gestuurd is er een bovenlokale samenwerking. Andere partners van 
dit ESF-project zijn OCMW, CAW en Groep Intro1. De aanpak: begeleiding op maat. 
Jongerencoaches uit een multidisciplinair team nemen de jongeren in een moeilijke 
periode mee als compagnon de route… richting tewerkstelling. 

probeerden verschillende opleidingen, 
hebben soms opnames achter de rug… 
We helpen hen met de oriëntering. Rode 
draad is dat het telkens gaat om profielen 

[ PROJECT IN DE KIJKER ]

waarvan er voorafgaand een aantal rand-
voorwaarden moeten aangepakt worden 
vooraleer kan gedacht worden aan een 
structurele tewerkstelling. 
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Hanke: Elke jongere in het project heeft 
een duidelijke activeringsvraag. Dat 
bekijken we heel ruim, bijvoorbeeld als 
doel op lange termijn. Vaak moeten eerst 
andere stappen gezet worden. Voor som-
migen is gewoon buiten komen uit het 
eigen huis een eerste stap, voor anderen 
kan dat vrijwilligerswerk opnemen zijn. 
Dagbesteding hebben is ook een vorm 
van activering. Maar telkens zien we 
dat het gaat om een vraag gecombineerd 
met een nood op vlak van welzijn, een 
probleem met administratie, woonst, … 
Zolang die drempels niet zijn aangepakt 
kunnen we geen stappen zetten richting 
werk. Het is een en-en-verhaal. 

Welk soort activiteiten organiseren 
jullie?
Hanke: We vertrekken vanuit de leefwe-
reld van de jongeren en stimuleren hen 
door als coach mee te gaan op het pad dat 
zij aan het afleggen zijn. Op woensdag 
organiseren we in Brugge met een drietal 
collega’s ook een groepsaanbod: House 
of time.
Haroun: House of Time is een uitzonder-
lijke plek in de binnenstad, opgestart in 
het kader van Triënnale Brugge 2018 en 
kon structureel worden ingebed dankzij 
Brugge Plus. Op die site organiseren 
we zeer laagdrempelige activiteiten. Er 
wordt gekookt, in het atelier is plaats voor 
creatie en ambacht, we laten jongeren 
kennismaken met de VDAB,… We wer-
ken ook samen met een ander ESF-pro-
ject Antwoord: we verwijzen naar elkaar 
door. Elke week bereiken we zo een 15-tal 
jongeren. Zo helpen we hen activeren, 
hun sociaal weefsel uitbreiden,.. .

Hanke: Bij de individuele begeleiding 
spelen we sterk in op de vraag van de 
gasten zelf. Ik geef enkele voorbeelden. 
Soms spreek ik hier op mijn bureau in 
het JAC af. Ik denk concreet aan iemand 
die wil beginnen solliciteren. Dan maken 
we samen een CV op, bekijken we vaca-
tures. Evengoed spreek ik af met iemand 
aan het Minnewaterpark en gaan we 
samen op wandel. Door te polsen naar 
de interesses, ideeën uit te wisselen, te 
vragen waar ze op botsen, bouwen we 
een band op om er verder mee aan de 
slag te gaan. Het komt ook voor dat ik 
op huisbezoek ga, bijvoorbeeld om hun 
inkomende post te helpen ordenen en 
aansluitend stappen richting OCMW en 

budgetbeheer te bekijken. We werken 
ook heel aanklampend. Soms is werk 
nog niet aan de orde en moet eerst een 
uitkering worden aangevraagd. Het 
gebeurt dat ik meega naar de arbeids-
geneesheer om ervoor te zorgen dat die 
persoon daar geraakt. Als er middelenge-
bruik is, help ik de stap naar hulp zetten, 
en ga ik mee op eerste intakegesprek.
Haroun: Het is heel belangrijk dat we 
werken op tempo van de jongeren. In 
het begin van het traject bouwen we een 
vertrouwensrelatie op met de jongeren. 
Dit doen we in de vrijetijdssfeer. 

Hanke heeft enkele jaren ervaring als 
intaker en individueel begeleider bij De 
Sleutel, en werkte in het outreachteam 
van DET. Ook vandaag kan ze de con-
nectie houden met de eigen organisatie. 
”Dat is een sterkte tijdens overkoe-
pelende overlegmomenten. Ik kan 
meedenken, ken veel jongeren, het is 
een kruisbestuiving. Soms brengen 
we mensen binnen in De Sleutel, maar 
ook omgekeerd verwijzen we jongeren 
vanuit De Sleutel naar ‘k zien van tel’”, 
zo vertelt Hanke 

Het team van ‘k zien van tel’ bestaat 
uit jongerencoaches met verschillende 
disciplines en expertise. 
Haroun: Die verschillende achtergrond 
is een voordeel. Op die manier kan er via 
een integrale aanpak een weerwaarde op 
het werkveld worden geboden. Speci-
fieke vragen worden in het multidisci-
plinair team behandeld dat wekelijks 
samenzit rond de verschillende casussen. 
Hanke: Zelf haalde ik een bachelor 
toegepaste psychologie, maar er zijn ook 
coaches met een diploma sociaal werk of 
orthopedagogie, LO, of met een achter-
grond bij de politieschool. 
Haroun: Dankzij die multidisciplinaire 
aanpak kunnen we de expertise binnen 
de andere organisaties vergroten. 
Hanke: Ik begeleid jongeren met een 
drugproblematiek, maar evengoed volg 
ik andere jongeren op. Collega’s kan 
ik dan weer helpen met mijn ervaring 
als ze met gebruik te maken hebben. Ik 
leer veel meer bij. Voor problemen rond 
woonst kan ik nu bv bij een collega van 
CAW terecht. 
Haroun: In het CAW is er meer exper-
tise in case management en consult. 
Samen kunnen we beter inschatten of 

een persoon al klaar is voor activering, of 
het CGG moet betrokken worden. 
Hanke: Zo vermijden we dat jongeren 
van het kastje naar de muur worden 
gestuurd. 
Haroun: Versnippering krijgt minder 
kans. Alle betrokken organisaties 
versterken elkaar in complementari-
teit. De bovenlokale samenwerking is 
een bewuste keuze en is ook het gevolg 
van de ESF-oproep. We hebben dankzij 
de samenwerking ook een veel breder 
bereik ook buiten Brugge (100-tal 
jongeren), Torhout en Blankenberge. 
Ook in kleinere kernen zoals Jabbeke en 
Zuienkerke (telkens 5-tal) kunnen we 
jongeren helpen. Het project loopt tot 
eind 2023. 

1 K’zien Van Tel wordt gefinancierd door 
het Europees Sociaal Fonds (ESF) en is 
een van de vele jongerenprojecten rond 
lokale partnerschappen (zie ook De 
Sleutelmagazine 67)
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Voorbeeld van een casus

Lisa* kwam via het OCMW van Brug-
ge in contact met het Psychiatrisch 
Expertise Team (PET). Daar hebben 
zij haar doorverwezen naar 'k zien 
van tel. De aanpak van de jongeren-
coach slaat aan bij Lisa. “Mijn coach 
heeft me geholpen met mijn papier-
winkel. Eenmaal mijn administratie 
op orde was heeft de begeleiding 
ervoor gezorgd dat ik onder budgetbe-
heer kon geraken. Dankzij de begelei-
ding is ook mijn mentale gezondheid 
verbeterd. Om clean te kunnen 
worden hebben we met De Sleutel 
gekeken naar de beste oplossing: voor 
mij was dat een opname”. 
Vandaag is Lisa in ambulante bege-
leiding bij De Sleutel. De start van 
de dagtherapie is ingepland. Daar 
kijkt Lisa erg naar uit. “Mijn vol-
gende stap is dan kijken voor werk 
of het volgen van een opleiding. In 
de toekomst hoop ik echt een eigen 
woning te hebben”. 
*Om redenen van privacy gebruiken we een 
fictieve naam 
(meer op www.desleutel.be)



 
Verleidingen leren weerstaan? Maak je 
leerlingen ‘in charge’ van hun leven. 
 
“Ik kan aan alles weerstaan behalve de verleiding”, dat wist Oscar Wilde (1854-
1900) al. Over Snapchat en Netflix kon de Ierse dichter nog niet meespreken, maar 
jij misschien wel. Of geef je eerder toe aan chocolade, chips of alcohol? In ons leven 
komen we tal van verleidingen tegen die we al dan niet moeten leren weerstaan. Bij 
pubers is de lokroep nog luider, soms oorverdovend. Hoe ondersteunen we jongeren 
om hun doelen te bereiken en verleidingen te weerstaan? Is wilskracht aangeboren of 
kan je dit trainen? En vooral: hoe pak je dit aan op school? 
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Een verleiding is verleidelijk omdat het 
aantrekkelijk is en tegelijkertijd op een 
bepaalde manier ‘verboden’. Als je iets 
aantrekkelijk vindt maar je hebt geen 
reden om eraan te weerstaan, is het geen 
verleiding. Als je een stuk chocolade wil, 
maar je hoeft je geen zorgen te maken 

over je gewicht of gezondheid is het per 
definitie geen verleiding. 

Om weerstand te kunnen bieden aan de 
verleiding, moeten impulsen om voor 
de verleiding te kiezen onderdrukt wor-
den. Daarvoor hebben we zelfcontrole 

nodig. Als we kijken naar het brein van 
een 16- à 18-jarige merken we dat hun 
hersengebieden die impulsen in toom 
moeten houden, nog niet volledig gerijpt 
zijn. Pubers kunnen dit dus nog niet. Het 
puberbrein is heel gevoelig voor belonin-
gen op korte termijn en minder voor ge-

De late puberteit is een goede 
periode om zelfcontrole te trainen.

[ PREVENTIE ]



De Sleutel is een onderdeel van  
vzw Organisatie der Broeders van Liefde,  
Stropstraat 119, Gent

volgen op langere termijn. Verleidingen 
kunnen echter een succesvolle toekomst 
dwarsbomen. Wetenschappelijk on-
derzoek heeft namelijk uitgewezen dat 
jongeren met een lage zelfcontrole een 
groter risico lopen om op latere leeftijd 
risicogedrag te vertonen zoals roken, 
overmatig alcoholgebruik en problema-
tisch gebruik van illegale middelen. Om 
dit te vermijden en te verhinderen dat 
jongeren toegeven aan elke lokroep, is 
het de taak van ouders, leerkrachten en 
opvoedingsondersteuners om jongeren 
hierbij te ondersteunen. We willen na-
tuurlijk dat onze jongeren opgroeien tot 
verstandige en geslaagde volwassenen. 
Kunnen we voorkomen dat jongeren 
toegeven aan elke verleiding? 
Goed nieuws: zelfcontrole kan je trainen! 
En leerkrachten zijn goed geplaatst 
om leerlingen hierin te ondersteunen. 
Vandaar dat we met Team Preventie 
de nieuwe methodiek ‘In Charge’ voor 
jongeren vanaf 16 jaar uit de 3de graad 
ASO, TSO en BSO uitwerkten. De 
leerkracht kan deze tool inzetten om 
leerlingen te trainen om verleidingen te 
leren weerstaan. 

De late puberteit is een goede periode om 
zelfcontrole te trainen. Op dat moment 
ontstaat een betere balans tussen de 
rationele en emotionele gebieden in de 
hersenen. Die balans zorgt ervoor dat 
jongeren verantwoorde beslissingen 
kunnen nemen, hun impulsen beter 
kunnen controleren en hun gedrag beter 
kunnen reguleren. Kortom: ze leren 
denken voor ze doen.

In Charge bestaat uit vier lessen waarin 
leerlingen: 
• inzicht krijgen in verschillende 

soorten verleiding; 
• hun zelfcontrole en hun wils-

kracht trainen; 
• leren omgaan met hun grootste 

verleidingen;
• leren ‘in charge’ te zijn van hun 

beslissingen. 

Om hen nog meer te ondersteunen hoort 
bij de methodiek ook een smartphone- 
app waarmee de leerlingen individueel 
hun wilskracht trainen. Ze kiezen een 
verleiding en leren deze weerstaan. 

In Charge werd oorspronkelijk ont-
wikkeld door Trimbos-Instituut1 in 
Nederland. Tijdens het schooljaar 2017-
2018 en schooljaar 2018-2019 werd 
onderzoek gedaan naar de effecten. De 
conclusies leren dat er enerzijds meer 
aandacht moest besteed worden aan 
de voorbereiding en uitvoering door de 
leerkracht en anderzijds dat er voldoen-
de ruimte voorzien moet worden voor 
reflectie. Een herwerking door Trimbos 
staat op de planning. 

Aangezien we vragen kregen vanuit het 
onderwijsveld naar een methodiek voor 
de 3de graad, beslisten we om nu al van 
start te gaan en ons materiaal te baseren 
op de originele versie. Inhoudelijk brach-
ten we minimale wijzigingen aan. De 
vormgeving werd aangepakt en Wablieft 
maakte de fiches voor leerlingen en 
leerkracht beter begrijpelijk.

Vandaag zijn reeds enkele scholen in 
het pilootproject gestapt. Deze scholen 
krijgen kosteloos: een leerkrachten-trai-
ning, toegang tot de digitale omgeving, 
fiches voor de leerkracht en leerlingen 
en extra materiaal. Wij focussen ons op 
de evaluatie van het materiaal én de uit-
voering in de klassen. Hiervoor voorzien 
we evaluatiemomenten zowel voor leer-
krachten als leerlingen. Beide partijen 
vullen een evaluatie in na elke les en na 
afronding van het volledige pakket. 

Testscholen gezocht 

Voel je je geroepen om mee vorm te 
geven aan dit materiaal en om ons te 
helpen om leerlingen te ondersteunen 
op hun weg vol verleidingen? Stuur een 
mailtje naar preventie@desleutel.be met 
vermelding testschool In Charge. 

1  Helder op School, Susanne Weingart 
e.a., Trimbos-instituut, Utrecht, 2019
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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


