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“ Het drukken van
dit magazine wordt ons
gratis aangeboden door
drukkerij die Keure,
dit uit sympathie voor
de vele donateurs.”

driemaandelijks tijdschrift
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Aanpak ‘t Mussennest boekt
resultaat bij jongeren uit
deeltijds

Onze wervers hebben op de tanden moeten bijten tijdens de verlengde winter met
enkele lente opﬂakkeringen. Een dankje voor de nieuwe donateurs onder u voor
het trotseren van de kou, om te luisteren naar onze goede intenties en bovendien
daaraan te willen bijdragen. Het resulteert in een warm gevoel. Morele en ﬁnanciële
steun hebben we hard nodig. Verschillende van onze afdelingen kampen met overbelasting en onderbemanning. De steeds groter wordende vraag van onze doelgroep
weegt soms door. Ook al zijn we daar maximaal op ingesteld en op getraind. Toch
blijven we verschieten van wat ons allemaal kan overkomen...
De Sleutel staat voor mensen, kansen, groeien. Het is onze slagzin geworden. Daarom nemen we steeds opnieuw de draad op, zoveel keer als nodig om groei te realiseren. Toch ontstaat er vermoeidheid, soms in de leiding van een afdeling, soms in het
team. We moeten zorgzaam zijn voor de mensen die in de drughulpverlening en de
werkgelegenheidsprojecten dag na dag mensen kansen geven om te groeien...
En er komen nieuwe kansen. Eind deze week hebben we een historische bespreking
tussen het kabinet van Minister Vervotte en het Riziv. Het doel is de gezamenlijke
middelen te bundelen voor de ontwikkeling van een volledig traject voor minderjarigen. Naast de reeds aangekondigde inspanningen voor preventie, wat de absolute
prioriteit is, gaan we praten over het her op te richten Jongeren Oriëntatiecentrum
(JOC), dat we eerder in Mechelen hebben moeten sluiten.
In een reactie op de recente moorden gepleegd door jongeren, worden in versneld
tempo plaatsen bijgecreëerd. Dit is echter niet voldoende. Dit moet dan op een
weldoordachte manier gebeuren zodat het werkbaar blijft en resultaten heeft. We
hebben wel degelijk behandelprogramma’s voor jonge delinquenten. Het RKJ is hier
een van de voorbeelden voor de Bijzondere Jeugdzorg. Goed omkaderd en van alle
randvoorwaarden voorzien, haalt het jongeren echt over de streep. Op die manier
worden ze gerecupereerd voor de gemeenschap. Hierin moeten we durven investeren. We moeten goed kunnen screenen en motiveren, een psychiatrische diagnose
kunnen stellen. We moeten goed bemand de behandeling kunnen dragen. Ouders
moeten rechtstreeks bij ons terecht kunnen als er een crisis ontstaat die tot opname
kan leiden. Na een behandeling moeten we tijd genoeg kunnen besteden aan de
begeleiding bij de integratie. Dat lijkt u allemaal heel logisch, maar het is er nog
niet. We hopen dat de komende besprekingen al deze wensen vervullen. Dan hebben
we ons deel bijgedragen aan een samenleving met véél minder geweld , een veilige
samenleving waarin eenieder zijn verantwoordelijkheid opneemt en waar jongeren in
problemen vroeg en efﬁciënt worden behandeld, waar ouders worden ondersteund
en geholpen. En hebben we de noodzakelijke randvoorwaarden vervuld om onze medewerkers dit in de beste omstandigheden te laten doen zodat ze dat lang en goed
kunnen blijven doen.

ZIN IN EEN ZEILTOCHT OP ZEE?
Zeilliefhebbers kunnen op zondag 10 september deelnemen aan onze
tweede Zee-Zeildag. Het is dé gelegenheid om samen met vrienden of
familieleden een leuke dag op zee door te brengen en tegelijk De Sleutel
te helpen.
Lees dit nummer aandachtig en doe mee aan onze wedstrijd.
U maakt kans om gratis met een zeiljacht mee te varen.
‘Dit grootse zeilevenement ten voordele van De Sleutel vindt plaats in de
jachthaven te Nieuwpoort en wordt georganiseerd door de Fifty-One club
in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Watersport.
Kijk meteen naar de binnenbladzijde van dit magazine.
Ik hoop dat jullie allen maximaal present zijn’.

// Tewerkstelling //

De Sociale Werkplaats van De Sleutel wil vrouwen motiveren om in de sociale economie aan de slag te gaan. Vandaag werken er amper 10% vrouwen. ‘Dit aantal willen we
opkrikken naar 30% en hiervoor passen we de innovatieve
methodiek van het ‘gidsen’ toe. Het uitgangspunt van deze
methodiek is de inzet van ervaringsdeskundigen om vrouwen in hun eigen omgeving te motiveren en te activeren
richting Sociale Werkplaats. Het einddoel situeert zich in de
doorstroom naar het reguliere circuit, de sociale economie
of het vrijwilligerswerk’, aldus Véronique Hauglustaine,
coördinator van het ESF-project ‘Meer Vrouwen in de Sociale Economie’.
‘Vandaag stellen we vast dat vrouwen uit bepaalde doelgroepen, veelal ex-gedetineerden en ex-verslaafden, het
zeer moeilijk hebben om toegang te vinden tot de sociale
werkplaatsen. Sommige werkplaatsen zijn daar wel van bewust. Veelal is er echter toch nog een te weinig vrouwspeciﬁek aanbod. Deze doelgroep stroomt ook moeilijker
door naar het reguliere arbeidscircuit. Dat is in de Sociale
Werkplaats van De Sleutel niet anders’, zo stelt Véronique
Hauglustaine. Dankzij middelen van het Europees Sociaal
Fonds (ESF) start de Sociale Werkplaats van De Sleutel met
een gelijke kansen project om de drempels voor deze vrouwen weg te werken.

Paul De Neve

Wat is jullie doelstelling?
Onze doelstelling is te testen of de drempelverlagende
methodiek van het gidsen inzetbaar is om meer vrouwen
toe te leiden naar de Sociale Werkplaats. Ons streven is
om het aantal vrouwen te verdrievoudigen. Vandaag tellen
we amper 10% vrouwen. We willen dus komen tot 30%.
Uitgangspunt hierbij is dat de deelname van de doelgroep
zelf centraal staat. Dit maken we waar door te werken met
ervaringsdeskundigen – onze zogenaamde gidsen – die in
de eigen omgeving op zoek gaan naar kandidaat-werknemers – deze noemen we onze reizigers. Beiden behoren tot
de doelgroep van (ex)- verslaafde vrouwen OF vrouwen die
in hun directe omgeving met verslaving zijn geconfronteerd
EN inactief zijn. De rol van de gidsen bestaat erin reizigers
te zoeken, te benaderen en te werven via huisbezoeken
om hen te motiveren en te activeren richting Sociale Werkplaats. Later nemen ze ook de individuele begeleiding op
zich en dit gedurende een periode van maximum één jaar.
Daarnaast ligt de focus op hoe we de doorstroom naar het
reguliere circuit, de sociale economie of het vrijwilligersVÉRONIQUE HAUGLUSTAINE: “Wij willen het aantal
vrouwen in de sociale werkplaats verdrievoudigen”.

werk kunnen vergroten. Hiervoor doen we beroep op onze
partner Activa Belgium.
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Veelal hebben ze extra drempels te overwinnen.
Welke?
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Gidsenproject lokt vrouwen
naar sociale economie

Deze vrouwen vinden vaak op eigen kracht geen werk omdat ze geen oplossing voorhanden hebben voor praktische
zaken zoals kinderopvang, of gewoon omdat ze geen transportmogelijkheden hebben. Maar ook de combinatie van
zorgtaken en werk vormt een drempel. We merken ook dat
ze minder professionele bijstand zoeken en minder gemakkelijk de stap naar begeleiding zetten. Tegelijk stellen we
in de werkomgeving en werkomstandigheden van de eigen
werkplaats een aantal drempels vast. Het is nog steeds een
overwegend mannenbastion met mannenjobs. Deze cultuur
kan vrouwen afschrikken. Ook de toewijzende instanties
kunnen zich door deze beeldvorming laten leiden in hun
al dan niet toewijzing van mogelijke vrouwelijke kandidaten. Wat betreft de praktische organisatie begint het in de
werkplaats met het voorzien van gescheiden sanitair en
kleedruimte.

Je coördineert het project. Hoe pak je dit aan?
Mijn rol bestaat erin de methodiek te implementeren in de
Sociale Werkplaats en aan te passen aan de doelgroep van
De Sleutel. Daarnaast sta ik in voor de begeleiding van de
gidsen. In eerste instantie ben ik op zoek gegaan naar hoe
de Sociale Werkplaats aankijkt tegen de komst van vrouwen en welke drempels er bestaan op het vlak van omgang,
takenpakket en praktische organisatie. Daarnaast heb ik
de voorbije maanden samen met onze partner Radar uitgebreid geïnvesteerd in het sensibiliseren en informeren van
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‘Gidsen’ moeten meer vrouwen
aanzetten om in de sociale werkplaatsen
aan de slag te gaan.

mogelijke toewijzende instanties betreft onze doelgroep.
Concreet gaat het dan om de wijkwerkers en trajectbegeleiders van het OCMW/ OTC of het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum van het OCMW, om de trajectbegeleiders van
de lokale werkwinkels en de VDAB, de consulenten van het
justitiehuis en de medewerkers van de welzijnsbureaus.
Deze infosessies hebben al een aantal screeningsgesprekken met kandidaat-gidsen opgeleverd en hiermee doen we
voort tot we met een vier à zes gidsen de training kunnen
starten. De training loopt in de periode juni-juli en stelt de
gidsen in staat om binnen hun eigen milieu of via adressen
die ze ontvangen van toewijzers, op huisbezoek te gaan.

Hoe ervaar je dit totnogtoe?
Gaandeweg en dankzij de kritische bedenkingen en vragen
van de toewijzende instanties ervaar je de knelpunten die
deze methodiek met zich meebrengt. Het komt er op neer
de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen. Zo is
het proﬁel van de gids te hoog om in de Sociale Werkplaats
te werken. Vandaar dat we besloten hebben om de gids

los van de werkplaats haar rol te laten opnemen. Ook wat
betreft de voorwaarden gekoppeld aan de contracten van
de Sociale Werkplaats wringt het met het vooropgestelde
proﬁel van een gids. Gids per gids zullen we dus de contractmatige drempels moeten wegwerken. Maar ook de
beschikbare capaciteit van de Sociale Werkplaats vormt
een knelpunt. Het proberen matchen van de extra plaatsen,
voorzien via het groeirecht van de sociale economie en het
project ‘Supported Employment’, en het moment van aanwerven van gidsen vraagt wel wat puzzelwerk. Wat betreft
de Sociale Werkplaats bestaat onze uitdaging er ook in het
takenpakket beter af te stemmen op de interessesfeer van
vrouwen, zonder hierbij te tornen aan de huidige werkplaatsen.
Kortom, het is en blijft een experiment waarbij we elke
drempel die op onze weg komt zullen nemen. Met vallen en
opstaan richting meer vrouwen in de Sociale Werkplaats!

We wensen je daarbij veel succes.

Activa zorgt voor doorstroming van werkzoekenden
Activa Belgium is partner in het genderproject van de
sociale werkplaats ‘Vrouwen in de Sociale Economie’. De
samenwerking heeft tot doel om met gebruik van speciﬁeke
jobhuntingstechnieken de doorstroming van arbeidskrachten naar reguliere tewerkstelling te bevorderen.
Activa is gespecialiseerd in vraagstukken die verband houden met de arbeidsmarkt, lokaaleconomische ontwikkeling
en opleidingstrajecten voor knelpuntberoepen.
De organisatie is in Europa al meer dan 20 jaar internationaal actief en kan dus een ruime ervaring voorleggen
inzake onderzoek en uitvoering. ‘We weten wat de markt
beweegt, anticiperen op die dynamiek en dat geeft een
extra dimensie aan onze inbreng’, aldus Mark Vernimmen.
Eén van onze kerngebieden betreft de reïntegratie van
werkzoekenden.
De Activagroep slaagde er de voorbije jaren in om meer
dan 20.000 werkzoekenden via scholing en werk te bemid-

delen. In Vlaanderen wordt er o.a. samengewerkt met de
VDAB.

Wat is de inbreng van Activa concreet in het project?
Enerzijds zorgt Activa ervoor dat de kandidaten die voldoende arbeidsattitude aangeleerd hebben en klaar zijn
voor de reguliere tewerkstelling, ook effectief kunnen
doorstromen van de sociale economie naar de gewone
arbeidsmarkt.
Daarvoor hebben we contacten en ervaring binnen een
reeks grote ondernemingen. We zorgen er ook voor dat
onze krachten ook effectief op de arbeidsmarkt blijven. Het
is immers zo dat de opstap naar de reguliere tewerkstelling
hoofdzakelijk niet slaagt bij gebrek aan de juiste ondersteuning.
Anderzijds gaan we ook participeren via onze knowhow op
het vlak van de werkgeversmarkt. De aantrekkingskracht
voor een bedrijf als Activa is dat wij gespecialiseerd zijn in
een dynamische benadering van de arbeidsmarkt.

// Tewerkstelling //

Radar levert methode voor
sociale activering

Radar is een Europees bureau voor
sociale vraagstukken. De missie van
dit vanuit Amsterdam opererend
bureau voor opleiding en detachering
luidt: “werken aan een samenleving
om trots op te zijn”. Henrie De Jong is
als Radar-professional inhoudelijk bij
dit genderproject betrokken.
Radar kan heel wat referenties voorleggen en is actief o.m. op het gebied
van arbeidsmarkt en reïntegratie,
maatschappelijke ontwikkeling en
diversiteit, sociaal beleid, zorg, jeugd
en onderwijs. ‘Onze dienstverlening
bestaat uit onderzoek, strategisch
advies en implementatie, projectmanagement, detacheringen en opleidingen aan overheden en andere partijen
die zich inzetten voor kwetsbare
groepen. We werken voor ministeries,
gemeenten, zorg- en hulpverlening,
uitkeringsinstanties, sociale werkvoorziening en overige non proﬁt sector’,
aldus Henrie De Jong.

Concreet levert Radar in het project
“Meer Vrouwen in de Sociale Economie” een bijdrage via de implementatie van het concept ‘ervaringsdeskundigheid’. Het gaat hier voornamelijk
om overdracht van knowhow. ‘Dan
hebben we het enerzijds over de
overdracht van concepten, instrumenten en technieken, over de individuele
coaching aan gidsen evenals aan de
projectcoördinatrice van het genderproject van de Sociale Werkplaats.
Anderzijds gaat het om participatie
aan de informatiesessies dit ter
sensibilisering van de professionelen,
het screenen van potentiële gidsen,
en aan het trainen van de gidsen zelf.
Verder organiseren we ook nog mee
aan de intervisiemomenten voor de
gidsen’, zo licht Henrie De Jong toe.

Zijn er verschillen met de aanpak
in Nederland?

voldoen aan het competentieproﬁel
en een prima rol zouden kunnen
vervullen in de activering van andere
vrouwen, voorlopig niet of moeilijk
als gids kunnen worden ingezet, dit
omdat ze niet voldoen aan de contractuele voorwaarden. Om bijvoorbeeld
iemand onder het Gesco statuut te
kunnen aanvaarden dient de kandidate eerst 5 jaar werkloos te zijn. Iemand
die daaraan beantwoord én tegelijk
aan het hoge proﬁel van onze gidsen
voldoet, is bijna niet te vinden. Het
in aanvang voorgenomen dienstverband in de sociale werkplaats werkt
eveneens knellend. We zullen dan ook
trachten bij te sturen waardoor gidsen
meer de vrijheid hebben om binnen de
afgesproken kaders actief met de reizigers aan de slag te gaan, zonder te
zeer gebonden te zijn aan dagelijkse
verplichtingen binnen een dienstverband in de sociale werkplaats.

h. de jong: Onze lopende projecten in
Nederland kennen een breder opzet
dan in Gent. Daar bestaat de doelgroep altijd uit alle uitkeringsgerechtigden, los van de soort uitkering, op
voorwaarde dat ze langer dan
1 jaar zonder werk zitten. De nadruk
ligt minder op de verslavingsproblematiek. De doelgroep kent een diverse
achtergrondproblematiek. Belangrijk
verschil is ook dat de gidsen werken
vanuit hun eigen werkruimte, een
laagdrempelig kantoor en dat ze vaak
aanvullend bij het eigen werk kandidaten toegewezen krijgen.

Welke belangrijkste knelpunten
zie je voorlopig bij de implementatie?
h. de jong: Grootste knelpunt tot op
heden te Gent is het statuut waaraan
de deelnemers dienen te beantwoorden. Het gevolg is dat vrouwen die

HENRI DE JONG:

“Actieve lotgenoten zien
werkt stimulerend”.
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Radar is partner in het ESF-project
“Meer Vrouwen in de Sociale Economie” omwille van zijn speciﬁeke
knowhow, meer bepaald de input van
hun bijzondere methode voor sociale
activering. ‘Deze bestaat erin dat de
uitkeringsgerechtigden zelf worden
ingeschakeld om andere uitkeringsgerechtigden te activeren. Een kleine
groep cliënten, ‘gidsen’ genoemd,
wordt getraind in het activeren van een
grotere groep uitkeringsgerechtigden.
De gidsen worden hierin ondersteund
en gecoacht door professionals. Deze
manier van activeren werkt goed. De
gidsen staan dicht bij de doelgroep,
maken daar zelfs deel van uit. Er blijkt
een sterk stimulerend effect uit te
gaan van het zien van actieve lotgenoten’, aldus opleidingsadviseur en
trainer Henrie De Jong.
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Kijk ook eens naar wat ze kunnen
Het PREDI-instrument onder de loep

In De Sleutel werken we al jaren met
de EuropASI, een interview dat de
ernst van de verslaving meet vanuit
verschillende invalshoeken. Daarmee
bedoelen we alle leefgebieden waarop
iemand problemen ervaart. Deze problemen kunnen zowel een gevolg zijn
van het druggebruik als een oorzaak
vormen voor dit gebruik.
Behalve voor onderzoek
wordt de EuropASI ook gebruikt in de dagdagelijkse
werking met de cliënten.
Vaak is het de rode draad
in de communicatie met
de cliënt, bij de uitwerking
van een handelplan, bij het
stellen van prioriteiten en
in de cliëntbesprekingen
binnen de teams. Het instrument biedt
een stevige houvast in de praktijk om
de begeleiding van mensen met een
drugprobleem te structureren.
Nu we de voordelen van dit instrument
in het onderzoekswerk én de praktijk
hebben leren kennen, worden we stilaan alerter voor een aantal tekorten indien we enkel de EuropASI gebruiken.
Via Europese contacten kwamen we in
aanraking met de PREDI, een instrument dat peilt naar de mogelijkheden
en de kwaliteiten van de cliënten.

Veerle Raes

PREDI in onderzoek: toekomstige
artsen aan het werk
Het diagnostisch systeem PREDI
– wat staat voor ‘Psychosoziale REssourcenorientierte DIagnostik’ – werd
precies ontwikkeld om de persoonlijke
capaciteiten en motivatie aspecten
van cliënten in kaart te brengen. De
PREDI is echter enkel gevalideerd in
het Duits. Dit betekent dat getoetst
moet worden of het instrument betrouwbaar is en of het wel die zaken

meet waarover we iets te weten willen komen. Voor het valideren van de
Nederlandse vertaling doen we beroep
op studenten van de UGent.
Maarten en Stijn, twee studenten van
de Faculteit Geneeskunde nemen – in
het kader van hun thesis – bij bewoners van de twee therapeutische gemeenschappen alle instrumenten af die
horen bij dergelijke studie. We laten
Maarten en Stijn zelf aan het woord:
“In oktober hebben we beiden een
inleefstage mogen meemaken in één
van beide TG’s van De Sleutel: een
bewonersstage in de Therapeutische
Gemeenschap te Merelbeke (TGM),
een stafstage in de Therapeutische
Gemeenschap te Gent (TGG).(...) Deze
stage was nodig om voeling te krijgen
met ons niet-alledaagse onderwerp,
om vertrouwd te geraken met deze
werking. En bovenal was ze nodig om
vertrouwd te geraken met de bewoners
zelf, waarvan we later in het academiejaar een PREDI mochten afnemen.
In november begonnen we met de
afnametraining van het instrument
PREDI. Eerst namen we drie proeﬁnterviews af bij kennissen. Na bespreking
met onze scriptiebegeleidster Drs.
Veerle Raes, herformuleerden we de
vraagstellingen opdat ze beter zouden
begrepen worden.
Het tweede semester is gestart met een
trainingsdag die door de ontwikkelaar
van het instrument – Heinrich Küfner
– werd gegeven. Op deze dag was er
van elke zorgeenheid van De Sleutel
een klinisch medewerker aanwezig,
om de doorstroming van de opgedane
kennis van de dienst Wetenschappelijk
Onderzoek naar het praktische werkveld te bevorderen. Deze doorstro-

“Wat ik niet verwacht had,
is dat de bewoners geen
abnormale zonderlingen
waren, maar gewone mensen van diverse pluimage,
bovendien goed verzorgd,
beleefd, vriendelijk,..”
Maarten

ming zetten wij verder in het tweede
semester. We namen nog meer PREDIinterviews af en voorzagen nu ook in
feedback momenten naar de klinische
coördinatoren van beide TG’s toe.”

PREDI in onderwijs: toekomstige
orthopedagogen op pad
Vanaf begin maart werken alle zorgeenheden van De Sleutel mee aan
het onderzoek. Gedurende een halve
dag per week geven de ambulante
centra van De Sleutel studenten van
de vakgroep Orthopedagogiek de kans
om alle instrumenten voor het onderzoek af te nemen.
“Op de trainingsdag waren er ook
medewerkers van de vakgroep Orthopedagogiek van de faculteit Pedagogische Wetenschappen van de UGent.
De studenten van de tweede licentie
nemen voor het vak ‘Drugsmisbruik’
een PREDI-interview af samen met
de bijhorende instrumenten voor de
validering, bij de cliënten van de ambulante dagcentra van De Sleutel. Wij
hebben ook deelgenomen aan deze
trainingsles. Als ervaringsdeskundige
PREDI- interviewers konden we hen
enkele goede tips meegeven.”
Deze geïntegreerde samenwerking
tussen onderwijs, onderzoek en
praktijk, tussen de UGent, de hulpverleners van de centra en de dienst
wetenschappelijk onderzoek, tussen
studenten vanuit medische en orthopedagogische hoek, verloopt prima.
In alle richtingen is er een win-win
verhouding. Eind dit jaar verwachten
we de eerste resultaten van de validiteit- en betrouwbaarheidsstudie van
de PREDI. Intussen wordt ook de basis
gelegd voor een vervolg – onderzoek
en praktijk – met dit instrument.

// Hulpverlening //

Zeilopleiding als onderdeel
van programma therapeutische
gemeenschap

“Naast het aanleren van het zeilen door Guido
en Marc, de twee zeilinstructeurs, werken we
tijdens de opleiding aan het doorzettingsvermogen, de teamgeest en het zelfbeeld van de
bewoners” aldus Geert Verhaege, afdelingshoofd van de Therapeutische Gemeenschap te
Merelbeke. De deelnemers worden daarin gecoached door Steven en Maaike, twee ervaren
stafbegeleiders (en intussen ook zelf getrainde
zeilers). De deelnemers krijgen na aﬂoop van
de cursus de titel “bemanningslid-crew” gehonoreerd met een medaille waar zij bijzonder
veel waarde aan hechten.
‘Bij de evaluatie vorig jaar waren alle betrokken partijen het erover eens dat het aanleren
van een uitdagende teamsport zoals zeilen een
heel positieve invloed heeft op het therapeutische proces van mensen met een verslavingsprobleem. Geen enkele van de deelnemers
heeft destijds afgehaakt tijdens de opleiding,
wat helemaal niet evident was. Het project
heeft bewezen dat de zeilsport ook een heel
sociale rol kan vervullen’.

Voor het tweede jaar op rij volgen
tien bewoners van de Therapeutische
Gemeenschap (TG) te Merelbeke een
zeilopleiding. Deze unieke ervaring
kadert volledig in het langdurig drugvrij residentieel groepsprogramma van
deze TG. Naast het aanleren van het
zeilen ligt het accent op de herontdekking van hun sociale vaardigheden,
op het stimuleren van de teamgeest,
het opkrikken van het zelfbeeld van de
cliënten, het leren verleggen van persoonlijke grenzen, ...
Deze opleiding als onderdeel van
de therapie heeft vorig jaar haar nut
bewezen. Geen enkele van de deelnemers haakte toen af tijdens de
zeilopleiding. Deelnemers K. J. en C.(*)
leggen uit hoe ze de opleiding dit keer
ervaren.
K (29): De zeilopleiding is gestart in
maart en loopt tot eind juni. Elke donderdag rijden we met ons busje met
10 bewoners richting zeezeilschool te
Nieuwpoort. De opleiding heeft zowel
een theoretisch luik als een praktisch
luik en loopt tussen 9 en 16u. Er staan
2 opleidingsboten ter ons beschikking
en we hebben 2 schitterende lesgevers, Guido en Marc.
J (27): De eerste 5 weken kregen we
wel vooral theorie. Uitleg over knopen
leggen, navigatietermen, de taakverdeling aan boord. In het begin zag ik
daar het nut niet van in en vond ik het
nogal saai.
C (24): Het programma is wel bijgestuurd. In vergelijking met vorig jaar
komt er vroeger praktijk aan bod.
K: Zo was het goed dat we al vrij vlug
eens konden gaan oefenen met de
zeilwagen op het strand.

J: Toen werden die theoretische zaken
zoals overstag gaan, me wel snel
duidelijk en zag ik het opnieuw zitten. Tijdens het theoretisch deel was
het ook goed dat we bijvoorbeeld een
bezoek brachten aan de controle- en
radiotoren van Oostende, aan de zeevaartpolitie, aan een zeilmakerij...

7
Nummer 6/2006

De Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW)
van Nieuwspoort en De Sleutel zijn vorig jaar
gestart met een pilootproject dat de link legde
tussen sportbeleving en therapie voor drugverslaafden. Het project, mogelijk gemaakt dankzij het engagement van Steven Desloovere,
directeur van de VVW en Erik Vanoudenrode,
directeur van de zeezeilschool, werd achteraf
zeer positief geëvalueerd en wordt daarom dit
jaar herhaald. ‘Gedurende drie maanden stelt
de VVW Nieuwpoort ook in 2006 twee zeilboten en lesgevers ter beschikking voor de zeilopleiding van een groep cliënten uit de TG van
Merelbeke. De lessen bestaan opnieuw zowel
uit theorie als uit praktijk op zee. De therapeutische onderbouw van dit teamsportproject is
het zogenaamde “ervaringsleren”. Personen
worden aangesproken op hun positieve mogelijkheden en worden geactiveerd om concrete
actie te ondernemen.

Wie mag aan het zeilproject
deelnemen en wat met wie uit
de boot valt?
K: De voorwaarde is wel dat we
bij aanvang van de opleiding nog in de eerste fase
van het programma zitten.
Tijdens die fase leren we
de regels hier in huis kennen en werken we vooral
aan ons gedrag. Ik zelf zit
hier 2 maanden in de TG.
J: Ik ook.
C: Ik heb vorig jaar aan de zeilopleiding deelgenomen. Intussen heb ik
het programma in de Therapeutische
Gemeenschap positief afgerond. Ik
startte 16 maand geleden het programma. Momenteel verblijf ik in het
tussenhuis (nazorg) en krijg ik nog
heel wat ondersteuning bij het vinden
van werk, vrije tijdsbesteding, budgettering, het vinden van een eigen
woning,... Voor eerste fasers is deze
cursus een echt privilege. Anders
komen ze niet buiten. Ik ben tevreden
voor hen. Het bevordert trouwens de
samenhorigheid tussen diegenen die
in dezelfde fase zitten. En iedereen
kan wel uitkijken naar de afsluitende
Zee-zeildag op 10 september waar
alle bewoners en de volledige staf aan
deelnemen.

> Vervolg pag. 10

Geert Verhaeghe

HOE HET PROJECT TOT STAND KWAM

// Zee-Zeildag //
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Zeil met ons mee!
Bent u op zoek naar een ontspannend
moment voor een familiegebeuren of
vriendengroep? Of zoek je voor het
werk een aangename teamopbouwende bedrijfsactiviteit?
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Op zondag 10 september 2006 organiseert de Nieuwpoortse jachthaven
samen met de Fifty-One club van
Nieuwpoort een familiale zeiltocht ten
voordele van De Sleutel. Ook de bewoners en de stafmedewerkers van onze
Therapeutische Gemeenschap van
Merelbeke nemen deel met de Antwerp Flyer, een groot opleidingsjacht.
Voor hen is het de apotheose van de
zeilopleiding die de nieuwe bewoners
de voorbije maanden konden volgen
dankzij de ondersteuning van Vlaamse
Vereniging voor Watersport (VVW) uit
Nieuwpoort.

In de jachthaven van Nieuwpoort
leerden 10 bewoners van de TG
zichzelf beter kennen.

Win je gratis zitje op
een zeiljacht

LJ

AC

Doe mee aan deze wedstrijd
en maak kans op een gratis
uitnodiging voor uzelf en je
partner. Er worden 10 gratis
zitjes weggegeven.

HT

Om onze preventiewerking te ondersteunen, stellen de Nieuwpoortse
zeilers zichzelf en hun jachten ter

beschikking van uw familie, vrienden
of medewerkers om ze een onvergetelijke zeiltocht langs de Vlaamse
kust te laten beleven. Wie het rustiger
aan wil doen, kan ook een boottocht
maken op de binnenwateren met één
van onze motorjachten. Na de uitstap
bieden wij iedereen in de jachthaven
een receptie aan met animatie en
warme hapjes.
Dit evenement is een ideale gelegenheid om samen met uw genodigden
een ontspannende, sportieve en
sfeervolle dag te beleven. Wij voorzien
ook mogelijkheden voor publiciteit
voor bedrijven die met een grote groep
deelnemers inschrijven. Daarom deze
warme oproep om deel te nemen aan
deze activiteit. Kom met de familie
of promoot deze activiteit bij kennissen of collega’s. Of beter nog: tracht
er een bedrijfsuitstap van te maken.
Samen een dagje zeilen op zee is de
unieke manier om de collegialiteit en
de goede sfeer te stimuleren!

ZE
I

Omcirkel het juiste antwoord
en stuur dit formulier uiterlijk tegen
31 juli naar:
De Sleutel, Externe Relaties
Jozef Guislainstraat 43a
9000 Gent
sven.van.oudenhove@fracarita.org
Het integrale donateursmagazine
vindt u tevens op www.desleutel.be
(Publicaties).

Hoe noemt de opleidingsboot
waarmee de bewoners van
de Therapeutische Gemeenschap
tijdens de Zee-Zeildag varen?
A The American Flyer
B The Antwerp Flyer
C The Flying Dutchman
Geef de naam van ons preventieproject gericht op jongeren uit
het Deeltijds Onderwijs gekoppeld
aan het Dagcentrum te Brugge
A Het Koekoeksnest
B Het Reigersnest
C Het Mussennest

Wie is Algemeen Directeur van
De Sleutel?
A Johan Maertens
B Peer van der Kreeft
C Guido Maertens
Schriftingsvraag
Hoeveel antwoordformulieren
zullen wij voor deze wedstrijd binnenkrijgen?
__________

// Zee-Zeildag //

Hieronder vindt u alle informatie betreffende deelnameprijzen en inschrijvingen over deze Zee-Zeildag. Neem
zeker deel aan onze Zee Zeilwedstrijd,
je kan er je gratis zitje op één van de
zeiljachten mee winnen.
Vorig jaar werd de eerste Zee-Zeildag
voor De Sleutel georganiseerd met
bijna 300 deelnemers. Het was een
onvergetelijke dag en de aanwezigen

waren zo enthousiast dat wij besloten
om het evenement dit jaar uit te breiden naar 1.000 deelnemers en meer
dan 250 zeiljachten. Deel uitmaken
van een grote vloot tegen druggebruik
geeft een gevoel van verbondenheid
en zal ook maatschappelijk een sterk
signaal geven.

neemt u best contact op met Rita
Brauwers van De Sleutel op het
nummer 09 210 87 10.

9

Wij hopen jullie talrijk te mogen
verwelkomen op deze onvergetelijke
zeildag.
Met vriendelijke groet

Indien u dat wenst, lichten wij voor
groepen graag ons project en de
werking van De Sleutel toe. Hiervoor

JOHAN MAERTENS,
ALGEMEEN DIRECTEUR DE SLEUTEL
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Wedstrijd

De Zee-Zeildag op 10 september
is er voor iedereen.

INSCHRIJFSTROOK

Altijd al gedroomd
van een zeiltocht
op zee?
Of van een gezellig
boottochtje op
de rivieren?

Eén van de jachten van de Jachthaven Nieuwpoort met hun schipper neemt u op
zondag 10 september mee als passagier.
PROGRAMMA

10u30 Afspraak aan de jachtclub VVW Nieuwpoort
11u00 Afvaart met lunch op schip
17u00 Receptie met zicht op jachthaven
PRIJS DEELNAME € 30 (inclusief lunchpakket en receptie)

Kinderen varen mee vanaf 7 jaar
Jongeren 7-14 jaar: € 15 per deelnemer

DEZE INSCHRIJVING
OPSTUREN NAAR

Tom Deblauwe
Myosotislaan 17
8760 Koksijde
tom_deblauwe@hotmail.com
MEER INFO

Rita Brauwers
Externe Relaties De Sleutel
T (09) 210 87 37 of GSM (0474) 55 36 52

NAAM

________________________________________________________________________________________________

wenst in te schrijven voor de Zee-zeildag 2006
met .... volwassen(en) en .... kind(eren) tussen 7 en 14 jaar.
Ik kies voor de zeezeiltoch/riviertocht.
Inschrijving pas deﬁnitief na overschrijving op 748-0081647-76
(mededeling: deelname donateur op 10 sept)
Opgelet: het aantal deelnemers is beperkt tot 1000. Schrijf heel tijdig in!
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// Hulpverlening //
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J: De nieuwe bewoners komen dankzij
die opleiding veel sneller echt dicht
bij elkaar te staan. Door de opleiding
stimuleer je echt het groepsgevoel.
We zijn ook afhankelijk van elkaar,
zijn een ganse dag constant samen, je
leert elkaar echt kennen.
K: Zonder die groepsactiviteit zouden
de meeste eerste fasers er veelal
slechts één mannetje uitgekozen hebben om hun gedachten en gevoelens
mee te delen. Het bevordert dus zeker
de sfeer. Het is bovendien echt een
dag om naar uit te kijken. Ik geniet van
die dag op zee en van het zonnetje.
Dat geeft echt een gevoel van vrijheid.
Het breekt het strakke programma een
beetje. Je leert elkaar ook op een andere manier kennen. In sommigen van
ons komt het kind plots naar boven.
Elke keer krijgen we zo’n stukje waarover we dan kunnen nadenken...

Hoe past de opleiding in
het programma? Welke andere
meerwaarden zien jullie?
J: We leren op een goede manier communiceren met elkaar, met iedereen
samenwerken, commando’s geven
en aanvaarden. Als er ééntje begint
te luieren, dan zit gans het team vast.
Dus in die zin loopt het programma
van in huis op zee gewoon door. Meer
zelfs, we kunnen mekaar letterlijk niet
ontwijken. Zo overwin je automatisch
vooroordelen, leer je vlotter frustraties
aanpakken en krijg je sneller vertrouwen in elkaar.
K: Ik vind het ook goed dat we onze
twee staf begeleiders dankzij die
opleiding op een andere manier kunnen leren kennen. Je voelt wat je aan
ze hebt. Buiten maken ze al eens de-

zelfde fouten als wij, zijn ze evenveel
als ons.
J: Nu we goed met de opleiding bezig
zijn, begin ik beter het surplus te ervaren. In het begin was de theorie misschien zwaar en eerder schools. Maar
dat was noodzakelijk om accidenten te
voorkomen. Na zo’n dag op zee zijn we
ook telkens opnieuw opgeladen voor
het programma. We kunnen er weer
tegen.
K: Ik apprecieer echt wat die mensen
van de jachthaven voor ons doen.
Onderschat dat ook niet. Ze leren
ons verantwoordelijkheid nemen. Ze
durven het aan om ons met zo’n dure
boten op zee te laten en ons ook echt
zelf te laten navigeren. Ik vind dat heel
chique.
C: Ik had nooit gedacht dat ik ooit
zou kunnen leren zeilen. Het deed
heel goed om die uitdaging te kunnen aangaan. Je krijgt dus ook echt
voldoening omwille van die prestatie.
Vooral ook die afsluiting van de vorige
opleiding met de Zee Zeildag zal ik me
altijd blijven herinneren. Gans onze
TG die uitvaart met The Antwerp Flyer,
één van de vele jachten van een echte
armada. Ik kijk er nu zeker naar uit
om onze eerste fasers tijdens die Zee
zeildag aan te moedigen en voor hen
te supporteren.

(*) om redenen van pricacy gebruiken
we ﬁctieve afgekorte namen van de
bewoners-deelnemers aan de zeilopleiding

THERAPEUTISCHE GEMEENSCHAP?
In de TG van Merelbeke richt De Sleutel
zich tot volwassen mannen en vrouwen
die bereid zijn om hun drugverslaving
aan te pakken door te werken op verschillende leefgebieden. Concreet hebben we
het dan over lichamelijke en psychische
gezondheid, inkomen en tewerkstelling,
justitie, familie en sociale relaties.
Doelstelling van het programma is de
cliënten te leren leven zonder drugs en om
hen te ondersteunen bij de voor hen maximaal haalbare maatschappelijke reïntegratie, zowel op vlak van wonen, werken,
relaties als vrije tijd.
De werking in de TG steunt op 3 belangrijke principes – zelfhulp, dagelijkse
groepsinteractie en het begeleiding van
het individueel hersteltraject – en op drie
basiswaarden – eerlijkheid, verantwoordelijkheid en respect. Het programma
verloopt in drie fasen en duurt gemiddeld
12 maanden (gevolgd door een periode
van nazorg gedeeltelijk gekoppeld aan het
verblijf in een tussenhuis). Cliënten leven
als gemeenschap samen in hetzelfde huis
met lotgenoten die allen met drugproblemen kampen. De gemeenschap van ongeveer 25 personen is een oefenterrein met
een duidelijke structuur, regels en afspraken gericht op een duidelijke en veilige
therapieomgeving. Bijna dagelijks zijn er
therapeutische groepsmomenten.
Elke bewoner wordt ook individueel gevolgd (medisch, justitieel, sociale administratie, familiaal,...). Naast de dagelijkse
taken is er ook tijd voorzien voor educatieve, creatieve en dus ook sportieve projectactiviteiten zoals het zeilen.

// Hulpverlening //

Dagwerking Dagcentrum Brugge
in de kijker
cliënten krijgen met een proﬁel voor
opname in onze langdurige therapeutische programma’s. In de praktijk zijn
ze daar echter niet aan toe. Sommigen
omdat ze een kind hebben waar ze
verder de zorg willen voor opnemen
anderen zijn niet gemotiveerd om in
opname te gaan. De dagwerking heeft
ook binnen de andere modules van
ons het dagcentrum een speciﬁeke

plaats. Onze cliënten kunnen vanuit
de modules oriëntatie, motivatie en
individuele behandeling doorverwezen worden naar de dagopvang.

Hoe verloopt de werking?
dirk dobbelaere: De cliënten komen
bijna dagelijks naar de werking, tussen 9u tot 16u. Enkel op woensdag
en maandag komen ze een halve dag.

‘In onze dagwerking bieden we een
kortdurend behandelingsprogramma.
Het is een groepsprogramma, dus
samen met andere druggebruikers en
de duur bedraagt gemiddeld een achttal maanden, afhankelijk van persoon
tot persoon’, aldus Dirk Dobbelaere,
de coördinator van de dagwerking.
Vandaag kan Dirk voor de activiteiten
van de dagwerking rekenen op twee
stafmedewerkers en ook op een vrijwilliger.

Paul De Neve

Tot wie richt de dagwerking zich?
dirk dobbelaere: De dagwerking
heeft een heel speciﬁeke plaats in ons
aanbod. Het programma situeert zich
tussen de ambulante behandeling en
de residentiële hulpverlening, Qua
nood situeert het zich tussen crisis- en
langdurige opvang. Onze doelgroep
valt relatief ruim te bekijken. We richten ons eigenlijk tot alle druggebruikende minderjarigen of volwassenen
die een hulpvraag hebben rond druggebruik. We merken dat we nogal wat
Het programma van de dagwerking omvat groepsgesprekken,
sociale vaardigheidstraining, maar ook activiteiten zoals koken of sport.
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Bert is 28 jaar en vader van een dochtertje van 2. Zijn verslaving startte
toen hij amper 11 jaar oud was. Zijn
moeder bevoorrade hem de laatste
jaren van illegale middelen. Ook zijn
vriendin raakte mee verslaafd. ‘Vorig
jaar werd ik op aanraden van het CAW
naar De Sleutel gestuurd. Ik zag niet in
dat ik mijn drugprobleem moest aanpakken’, aldus Bert. In het dagcentrum
in Brugge hebben we een aangepaste
werking voor deze doelgroep van
(nog) niet-gemotiveerde gebruikers:
de dagwerking. Dirk Dobbelaere
licht hierna de unieke positie van de
dagwerking, binnen het aanbod van
het dagcentrum De Sleutel in Brugge,
nader toe. Lees ook het verhaal van
Bert (*), verder in dit nummer.
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// Hulpverlening //
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Bedoeling van de dagwerking is de cliënten te coachen,
te ondersteunen en hen vaardigheden aan te leren
op heel verschillende vlakken.

Het maximum aantal deelnemers is
8. Belangrijk om weten is verder dat
het geen gesloten groep is. Er kan
dus op elk moment ingestapt worden. En zoals gezegd: de deelnemers
hoeven niet drugvrij te zijn. In het
begin dat iemand start is er niet te
veel druk, de druk wordt naarmate
iemand langer blijft stelselmatig opgevoerd. Een maximale zelfrealisatie
en een maximale reïntegratie zijn de
doelstellingen binnen het individueel
gemoduleerd groepsprogramma. Niet
te vergelijken dus met onze langdurige
residentiële programma’s. Vorig jaar
hadden we uitzonderlijk een constante, heel cleane groep. Nu is het anders
en werken we meer motiverend dan
behandelend. De werking is dus heel
sterk afhankelijk van de deelnemers.

Programma
Het programma van de dagwerking
omvat groepsgesprekken, sociale
vaardigheidstraining, sport, kookactiviteiten, creatieve activiteiten,

De werking van het dagcentrum te Brugge
omvat diverse onderdelen. Zo is er een gezins- en familiewerking en is men actief in
outreaching (een vorm van straathoekwerk)
en vroegdetectie. Een reeks vaste modules
worden aangeboden zoals aanmelding, orientatie en motivatie. Verder kan men er – in
combinatie met een andere module – terecht
voor individuele behandeling, subsititutiebehandeling, trajectbegeleiding, dagopvang
of gezondheidsvoorlichting. Op het terrein
van het dagcentrum organiseert De Sleutel
ook het preventie- en tewerkstellingsproject
met jongeren uit het deeltijds onderwijs het
Mussennest. De preventiewerkers verbonden
aan het dagcentrum staan tevens in voor
vormingsactiviteiten zoals het Sleutelspel.

vormingssessies,... Bedoeling is de
cliënten te coachen, te ondersteunen
en hen vaardigheden aan te leren op
verschillende vlakken. Dat kan zowel
gaan over zaken op sociaal administratief vlak, over huishouden, het
sociaal emotioneel leven, omgaan met
alcohol- en druggebruik,...
‘Het doel van onze werking is onze
cliënten drugvrij te maken wat betreft
het gebruik van harddrugs. Tegelijk
stimuleren we hen naar autonomie en
zelfredzaamheid en wordt er gewerkt
aan het voorkomen van terugval in
druggebruik. We werken ook in fasen’,
aldus Dirk Dobbelaere. ‘Binnen elke
fase worden concrete opdrachten en
werkpunten aangepakt. In een laatste
fase werken we naar afronding toe. We
zullen nooit afronden als iemand geen
concreet vervolg kan voorleggen naar
daginvulling, hetzij een tewerkstelling, hetzij een opleiding.’

Hoe is de dagwerking gegroeid?
dirk dobbelaere: We zijn destijds
in 1997 gestart als project binnen de
gerechtelijk alternatieve maatregelen.
Toen was de dagwerking nog een
gesloten groep en duurde het programma niet langer dan 6 weken. Ondertussen zijn we door de jaren heen
geëvolueerd naar een open groep en
wordt de duur van participatie sterk
individueel bepaald. Sommigen werken de dagwerking af in zes maand,
andere doen er een jaar over. Op die
manier werken we gericht naar afronden toe. Als het programma positief is
afgerond wordt er op individuele basis
verder gewerkt.

Hoe motiveer je de cliënten in de
richting van afbouwen van hun
gebruik?
dirk dobbelaere: We werken heel

stapsgewijs en met duidelijke afspraken, en bouwen verder op basis
van onderlinge afspraken of concrete
contracten. Dat gebeurt steeds tijdens
heel open en intensieve gesprekken. Daar wordt met andere woorden
ook over onderhandeld. We houden
daarbij maximaal rekening met de
individuele situatie. We zullen concrete afspraken maken rond gebruik
en andere zaken en mensen ook
houden aan hun eigen verwachtingen
daaromtrent. Het is belangrijk dat
het programma ervoor zorgt dat de
cliënt inderdaad vooruitgang boekt
en niet ter plaatse blijft trappelen, zo
zal stapsgewijze de lat hoger gelegd
worden tot uiteindelijk bereikt wordt
wat er vooropgesteld werd. Soms is
veel druk vanuit de begeleiding daarin
noodzakelijk. Je mag niet vergeten
dat de dagwerking een onderdeel is
van een traject dat iemand doorloopt.
Meestal is de betrokkene nog voor hij
of zij start in dagwerking al een tijdje
gekend binnen de drughulpverlening
en zal die na de dagwerking ook nog
een tijdje in nazorg in begeleiding
blijven. Soms is het een laatste alternatief voor een langdurige opname.
Het is daarom belangrijk dat deelnemers aan de dagwerking na een
relatief korte periode – dit kan wel
een paar maanden duren natuurlijk
– inzien of het programma waaraan
ze deelnemen effectief een kans biedt
om te bereiken wat ze willen bereiken,
nl. clean worden en van de harddrugs
afblijven. Het is aan ons om ervoor
te zorgen dat cliënten tot dit inzicht
komen en de verantwoordelijkheid te
dragen voor een goede oriëntatie in
het verdere traject.
(*) Om redenen van privacy gebruiken
we een ﬁctieve naam

// Hulpverlening //

De Sleutel
heeft me leren spreken
bij mijn begeleidend staﬂid evenals bij de

Het gebruik bouwen we langzaam af via

jaar van mijn leven weggegooid. Aanvan-

arts. In het begin zat ik nog aan een relatief

contracten.

kelijk had ik vooral een drankprobleem. Al

hoge dosis benzo’s, als vervangmiddel

Na vier maanden ben ik opnieuw speed

snel is dat overgegaan naar illegale drugs

voor mijn alcoholverslaving. Mijn speed

beginnen gebruiken. Maar ik had er snel

en voor ik het wist was ik verslaafd aan

wist ik af te bouwen. Nu heb ik beslist om

een dégôut van. En een maand later stond

speed en aan vervangmedicatie. Ook mijn

die benzo’s sterk af te bouwen.

ik hier opnieuw. Ik had ook niet door dat

vriendin raakte verslaafd. Haar broer ver-

De dagwerking heeft me opnieuw nuchter

die tranquillizers een vervangmiddel waren

toeft nog altijd in het milieu. Mijn moeder

gemaakt. Eigenlijk zie ik nu in dat ik nog

voor mijn verslaving. Ik gebruikte ook nog

was onze dealer. Ik zag niet in dat ik mijn

altijd niet 100 % nuchter of afhankelijk ben.

altijd rilatine en heroïne.

kreeg ik opnieuw kansen. Veel kansen.

Ik heb al heel vroeg van thuis uit mijn plan

Ik krijg hier veel kansen. Ik zie het als een

Binnenkort wil ik na 18 jaar opnieuw de

moeten trekken. Leren babbelen over pro-

denkbeeldig kaartspel. Toch moet je op-

band met mijn vader aanhalen. Ik heb veel

blemen, dat heb ik niet meegekregen. Ook

passen. Op een bepaald moment zijn je

geleerd uit mijn fouten’.

leer ik hier hoe ik mensen best aanspreek,

kaarten op. Zonder die dagwerking zat ik

hoe ik bepaalde mensen best mijdt. Dat

helemaal aan de grond. Ik heb er hier dit

Aan het woord is Bert (*). Hij is 28 jaar,

is niet altijd evident. Mijn ma is altijd mijn

jaar al een paar zien vertrekken. Hun kaar-

woont nog thuis en zorgt nu zelf voor zijn

grootste leverancier geweest. Ik leerde

ten waren op. Ze bleven liegen...

kindje. Ook zijn papierwinkel is opnieuw in

mijn problemen hier ter sprake brengen.

Hoe langer ik naar hier kom, hoe beter het

orde. Hij volgt momenteel de dagwerking

Samen hebben we naar een oplossing

met me gaat. Het heeft veel voordelen om

in het dagcentrum De Sleutel te Brugge.

gezocht. Mijn vriendin laat zich hier nu ook

“nuchter” te zijn. Binnenkort ga ik opnieuw

We laten Bert zijn verhaal doen over hoe hij

ambulant helpen. We zijn veel gelukkiger

de band met mijn vader aanhalen. Ik voel

deze deelname ervaart.

dan vroeger.

me er capabel voor. Het is 18 jaar geleden

‘Ik kom sinds oktober vorig jaar naar de

Eenmaal per week hebben we in de dag-

dagwerking. In het begin stond ik nogal

werking Familiegroep. Op een dag heb ik

weigerachtig. Ik was ook niet gemoti-

alles in de groep gesmeten. De anderen

Dankzij de dagwerking leren we structuur

veerd om te komen. Uiteindelijk ben ook

reageerden daarop. Iedereen kent hier

in ons leven brengen. De begeleiders heb-

onder lichte dwang van het Centrum voor

ieders levensverhaal. Op die manier leren

ben hier veel geduld met mij. We leren

Algemeen Welzijnswerk (CAW) naar de

we onszelf blootgeven, waar we van binnen

opnieuw dagdagelijkse dingen doen zoals

dagwerking beginnen komen. Ik heb een

allemaal mee bezig zijn. Leren we de din-

koken. Een warme maaltijd is voor velen

zoontje van 2 dat heel wat zorg vraagt. Ik

gen zeggen zoals ze zijn.

echt niet evident. Ik durf nu ook mijn frus-

probleem moest aanpakken. Bij de Sleutel

dat ik hem gezien heb. Ik heb intussen veel

kwam hier in een volle groep van 8 gasten

fouten uit mijn vroeger leven leren inzien.

traties ten opzichte van anderen op een

terecht. Het heeft 2 à 3 maanden geduurd

De dagwerking werkt met verschillende

fatsoenlijke manier brengen. Ik leer veel bij

vooraleer ik durfde te spreken.

fasen. Eerst ben je een week op proef.

op basis van concrete werkpunten. Ik leer

Clean zijn is geen voorwaarde. Je krijgt

ook mijn imago loslaten.

Ik was ook vroeger al via justitie verplicht

geen sanctie bij gebruik. Je doet het voor

om ambulant in het dagcentrum in behan-

jezelf. Tijdens de eerste fase kreeg ik als

Mijn perspectief is opnieuw helemaal

deling te komen. Ik kwam éénmaal per

werkpunt: ‘trachten af te geraken van de

“nuchter” worden. Ik heb daar nog geen

week als therapie op individueel gesprek.

harddrugs’. We leren eerlijk zijn rond ons

tijd kunnen opplakken. Eenmaal ik in twee-

Dat heb ik toen zelf stilgelegd Ik zag er het

gebruik. Er zelf een zicht op krijgen, er

de fase zit, wil ik in het weekend beginnen

nut niet van in. Ik kreeg van mijn persoon-

eerlijk over zijn. Die urinecontroles vind

werken. Ik voel me hier echt op mijn ge-

lijke psychiater vervangmedicatie voorge-

ik normaal. Elke week schrijf ik op welke

mak. In het begin zag ik ter tegenop. Maar

schreven, dacht dat ik geen probleem had.

middelen ik gebruik. Er wordt een doelstel-

nu kom ik graag. Ik heb 17 jaar van mijn

ling geformuleerd op maat van elk persoon.

leven verloren. Het is genoeg geweest’.

Ik draai nu mee in de dagwerking en ga

Dat kan zijn volledig van de harddrugs af

aanvullend 1 maal per week op gesprek

zijn binnen 6 maand, of binnen 12 maand.

(*) Om redenen van privacy gebruiken we
ﬁctieve namen
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Aanpak ‘t Mussennest boekt resultaat bij

De media had de voorbije weken opvallend veel aandacht voor verhalen
van jongeren die in een probleemsituatie verkeren. Spijbelgedrag,
steaming, druggebruik... Positief
hierbij was dat ook goede projecten
eindelijk de aandacht kregen die ze
verdienen. Het moment om ook ons
eigen preventieproject ’t Mussennest
voor te stellen...

De Sleutel startte in september 2001
op vraag van de stad Brugge een preventie- en tewerkstellingsproject op,
speciﬁek gericht naar jongeren uit het
Deeltijds Onderwijs. Op de achterliggende gronden van ons dagcentrum in
Brugge verbouwen we er onder leiding
van een uitgebreid team begeleiders
een oude kloosterboerderij, vroeger
’t Mussennest genaamd.

“Schoolmoe”, een “moeilijk karakter”,
“een drugverleden”. Het is een stempel die jongeren met een problematische schoolcarrière sneller opgekleefd
krijgen dan ze zelf lief is. Meestal is
het een gevolg van een opstapeling
van problemen thuis die na verloop
van tijd ook doorwegen op school. In
’t Mussennest wordt de problematiek
van de jongere in zijn totaliteit bekeken, over alle levensterreinen heen.
Ook de thuissituatie wordt daar in
meegenomen.
Het leerwerkproject geeft de kans aan
jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs om drie dagen per week te
werken aan de renovatie van een oude
kloosterboerderij. We richten ons tot
die 15- tot 18 jarige jongens en meisjes
die nog onvoldoende arbeidsrijp zijn
om in de reguliere tewerkstelling aan
de slag te kunnen. Het project ’t Mussennest werkt nauw samen met de
scholen deeltijds uit de ruime Brugse
regio. De jongeren worden tewerkgesteld via een erkend brugproject en
ontvangen ook een vergoeding voor
hun werk. Op die manier voorkomen
we dat die jongeren die meestal nergens terecht kunnen, verloren lopen
in de chaos van onze maatschappij en
hoe langer hoe meer afhaken.
Vanuit De Sleutel richten we ons heel
bewust tot die groep jongeren. We
leren hen stapsgewijze de juiste technische en vooral sociale vaardigheden
aan noodzakelijk voor hun tewerkstelling in het deeltijds onderwijs. Op die
manier geven we hen kansen om vlotter door te stromen naar een reguliere
werkgever. ’t Mussennest is bovenal
een preventief project, in die zin dat
onze ondersteuning er toe moet leiden
dat die jongeren zich makkelijker en
beter kunnen inschakelen in de maatschappij. Ook preventie ten opzichte

jongeren uit deeltijds
Jongeren getuigen

van het gebruik van drugs. Wij weten
dat er bij deze doelgroep veel gebruikt
wordt. Deze problematiek krijgt dan
ook de nodige aandacht. Het project
laat dus toe aan vroegdetectie te
doen. Indien we een echt probleem ervaren, kan er makkelijk doorverwezen
worden naar de begeleidingen binnen
het dagcentrum zelf of naar andere
diensten in de ruime regio.
Voor de begeleiding van de groep
jongeren kunnen we rekenen op een
uitgebreid gemotiveerd team. Naast
het duo begeleiders op de werkvloer,
hebben we 2 preventiewerkers die als
taak hebben vormingsmomenten te
voorzien en op geregelde basis informeel aanwezig te zijn. De tewerkstellingsverantwoordelijke van het dagcentrum verzorgt o.m. sollicitatie- en
functioneringsgesprekken.

Bijna 100 jongeren
Intussen zijn we aan ons 5de schooljaar bezig. Niet zelden leven de jongeren waar we in ’t Mussennest mee
werken in problematische gezinssituaties waar de ouders het lastig hebben
met de opvoeding ofwel zelf kampen
met persoonlijke problemen. Te vaak
bepalen deze omstandigheden sterk
het functioneren van de jongeren:
zij kennen van huis uit vaak geen
begrenzing, worden niet gemotiveerd
voor opleiding of werk, soms geven ze
voorrang aan de zorg voor de ouder
die zelf problemen heeft.
Dankzij de omkadering van het Dagcentrum kunnen we probleemgedrag
vlotter aanpakken bijvoorbeeld via
individuele gesprekken of gezinsbegeleiding. Het resultaat is veelal dat we
de situatie thuis bespreekbaar kunnen
maken en mee helpen werken naar
oplossingen. Op die manier slaagt de
jongere erin om de draad opnieuw op

Ik ben Steve, ben 16 jaar en volg in het
Deeltijds de richting bouw.
Het is hier een goed project. Ik zit hier nu
2 maanden. We kunnen hier veel bijleren.
Vloeren, dakpannen of elektriciteit leggen, maar ook stiptheid, kofﬁe zetten,
dweilen. Leren werken doen we elk op
ons eigen tempo. We krijgen ook veel
uitleg. De werkleiders Hugo en Kris staan
altijd paraat. Soms is het wel lastig. Ik
hoop zo snel mogelijk van alles bij te
leren en aan de slag te kunnen in de
echte bouw. De regels vind ik soms wel
overdreven. Dat die helm verplicht is,
begrijp ik wel. Maar ik heb hier ook leren
luisteren naar iedereen. Gewoon iemand
laten uitpraten. Ook kan me ik nu beter
inhouden als ik ergens een probleem
mee heb.

te nemen. De ervaring leert dat het
spijbel- en probleemgedrag dankzij
deze aanpak kan ingedijkt worden.
Concreet kan dit te maken hebben bijvoorbeeld met problemen met justitie
(vb na diefstal), met medische problemen (vb slaapstoornissen), of psychosociale problemen (vb agressie n.a.v.
onverwerkt verleden), met de school
(vb problematisch afwezigheid enkel
op school),...
Zo zullen er tijdens de voorbije
schooljaren straks 100 jongeren in
het leerwerkproject tewerkgesteld
zijn. Ze krijgen sinds vorig schooljaar
een certiﬁcaat voor hun deelname.
Een toegangsticket voor de reguliere
tewerkstelling. Allemaal konden ze
rekenen op een individuele opvolging,
ze vonden er een warm nest, hun problemen – geen motivatie, agressie,
justitieel verleden, gebrek aan familiale warmte, zelfverminking, verslaving, racisme, pestgedrag – werden
aangepakt.

Iedereen noemt me Becu. Ik ben 17 jaar
en zit deeltijds in de richting verkoop.
Ik heb mijn school verprutst. Ben schoolmoe. Ik ben in mijn derde jaar moderne
wetenschappen blijven hangen mede
door mijn verslaving.
Mijn eerste jaar in het middelbaar kon
ik zonder probleem mee in de Latijnse.
Maar ik had er geen zin meer in. Ik gebruikte cocaïne en speed. Maar daar
ben ik mee kunnen stoppen. Hier kom
ik omdat ik graag kom. De sfeer hier is
goed. We leren samenwerken, ik heb
me hier echt leren concentreren op iets.
We hebben concrete werkpunten. Ik wil
volgend jaar opnieuw naar het voltijds
overstappen.
Via de middenjury hoop ik mijn A2 te
halen.

Bij de begeleiding wordt steeds heel
kort op de bal gespeeld. Wie te laat
komt, moet overwerken, jongeren
die probleemgedrag stellen of regels
overtreden worden op functioneringsgesprek gestuurd (soort verwittiging)
bij de personeelsverantwoordelijke,
naargelang de feiten kunnen ze geschorst worden,...
Voor de ﬁnanciering van het project
kunnen we rekenen op structurele
steun van de Stad Brugge. Ook de
Provincie West-Vlaanderen subsidieert het project. Om de verbouwing te
helpen ﬁnancieren kloppen we aan bij
privé sponsors. Momenteel is er eveneens een nieuw engagement vanwege
de Rotary Club Brugge.
Eind vorig jaar werd ons project ook
goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting. Op die manier ﬁnanciert
het ING mecenaatsfonds nu mee een
deel van de verbouwing. Zelf ondersteunt u als donateur ook dit project.
We danken u hiervoor van harte.

// Adressen //
Directie & centrale diensten
Jozef Guislainstraat 43a
9000 Gent
T 09 210 87 10
F 09 272 86 11
E de.sleutel.info@fracarita.org
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www.desleutel.be

Bezorg ons uw mail adres
Via dit donateursmagazine wil De Sleutel u informeren over de werking
van ons netwerk en regelmatig een stand van zaken brengen van
onze diverse projecten. We willen hiermee ook aangeven hoe
uw giften besteed worden.
Het drukken van dit magazine wordt ons gratis aangeboden door
drukkerij Die Keure, dit uit sympathie voor de vele donateurs.
Per zending betalen we echter nog steeds € 0,18. Help ons ook hier
te besparen door ons uw e-mailadres te bezorgen, zodat we u dit
magazine voortaan digitaal kunnen toesturen. Met dank om
uw gegevens te willen doorgeven (onze databank wordt beheerd
overeenkomstig de privacywetgeving). U kan u later op
elk moment weer probleemloos uitschrijven.
Vul onderstaand formulier in en help ons onze kosten te drukken en
daardoor nog beter uw gift te investeren in onze werking.

Ik wens het donateursmagazine voortaan digitaal te ontvangen:
Naam ____________________________________________________________________________
Voornaam ______________________________________________________________________
Adres (waar u dit magazine ontvangen heeft) ___________________________
____________________________________________________________________________________

Straat _____________________________________________________ nr __________________
Postcode _______________________________________________________________________
Gemeente ______________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________
•

•

Indien gewenst kan u ook inschrijven op onze andere e-zines
(kruis aan indien gewenst)
wenst ook het e-zine van de dienst preventie van
De Sleutel te ontvangen
wenst het algemene e-zine gericht naar de hulpverlening te ontvangen
(dit kan u ook op onze website zelf via www.desleutel.be)
Indien gewenst kan u zich ook expliciet laten schrappen uit ons mailingbestand voor het gedrukte donateursmagazine (wordt automatisch door
onze diensten uitgevoerd bij opgave e-mail adres)
wenst het donateursmagazine op papier niet meer te ontvangen
Overmaken naar De Sleutel
Dienst Externe Relaties
Jozef Guislainstraat 43a
9000 GENT
fax 09 272 86 11
de.sleutel.info@fracarita.org

Dagcengtrum Antwerpen (DCA)
Dambruggestraat 78
2060 Antwerpen
T 03 233 99 14
F 03 225 10 24
E dca.info@fracarita.org
Dagcentrum Brugge (DCBG)
Barrièrestraat 4
8200 Brugge
T 050 40 77 70
F 050 40 77 79
E de.sleutel.dc.brugge@fracarita.org
Dagcentrum Brussel (DCBL)
Aanbeeldstraat 14
1210 Sint-Joost-ten-Node
T 02 230 26 16
F 02 230 75 96
E de.sleutel.dc.brussel@fracarita.org
Dagcentrum Mechelen (DCM)
F. De Merodestraat 20
2800 Mechelen
T 015 20 09 64
F 015 20 09 65
E de.sleutel.dc.mechelen@fracarita.org
Dagcentrum Gent (DCG)
Meerhem 30
9000 Gent
T 09 234 38 33
F 09 223 34 55
E de.sleutel.dcg@fracarita.org
Crisisinterventiecentrum (CIC)
Botestraat 102
9032 Wondelgem
T 09 231 54 45
F 09 231 67 15
E de.sleutel.cic@fracarita.org
Therapeutische Gemeenschap
Merelbeke (TGM)
Hundelgemsesteenweg 1
9820 Merelbeke
T 09 253 44 40
F 09 253 44 35
E de.sleutel.tg.merelbeke@fracarita.org
Therapeutische Gemeenschap
Gent (TGG)
Jozef Guislainstraat 43a
9000 Gent
T 09 342 88 01
F 09 342 87 95
E tgg@fracarita.org
Residentieel Kortdurend
Jongerenprogramma
Zuidmoerstraat 165
9900 Eeklo
T 09 377 25 26
F 09 377 78 64
E de.sleutel.rkj@fracarita.org
Preventiedienst
Jozef Guislainstraat 43a
9000 Gent
T 09 231 57 48
F 09 272 86 11
E de.sleutel.preventie@fracarita.org
VZW Sociale Werkplaatsen
De Sleutel (SW)
Mahatma Gandhistraat 2a
9000 Gent
T 09 232 58 08
F 09 232 58 18
E de.sleutel.soc.werkpl@fracarita.org

