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Het thema drugs blijft de politieke agenda beheersen. De federale verkiezingen zijn dan
ook in aantocht. De betaalbaarheid van de gezondheidszorg en justitie zullen hierbij
belangrijke thema’s zijn. Ook voor ons.
We zullen de komende maanden vanuit De Sleutel niet nalaten de toekomstige beleidsmakers te informeren over een aantal items en te wijzen op een aantal anomalieën en
hiaten in de wetgeving en subsidieregelgeving rond maatschappelijk relevante thema’s.
Denk aan het geweld van de laatste tijd. Opnieuw werd Vlaanderen opgeschrikt door een
vechtpartij bij jongeren met de dood tot gevolg. Zinloos geweld. Alsof er zinnig geweld
zou bestaan. Deskundigen wijzen op het verband tussen de aanwezigheid van wapens
en het onveiligheidsgevoel bij jongeren. Maar hoe komt het dan dat ze deze wapens ook
echt gebruiken. Daarvoor moet je toch over een drempel? Wie denkt aan geweld tijdens
het uitgaan denkt bijna automatisch ook aan het onder invloed zijn, aan alcohol en drugs.
Met een stille mars alleen zullen we dit probleem niet oplossen.
We blijven hameren op de noodzaak van een betere samenwerking tussen justitie en
hulpverlening. Recent onderzoek bevestigt dat behandeling als alternatief voor gevangenisstraf werkt. In Gent loopt reeds een succesvol experiment vanuit het parket in
samenwerking met de hulpverlening. Recent onderzoek van het Institute for International
Research on Criminal Policy (deel van UGent) onderlijnt het succes van dergelijke samenwerking. Drugverslaafden hebben er recht op, zonder een gezonde maatschappelijke
druk raken ze er niet vanaf.
We zullen er ook blijven op wijzen dat het cannabisprobleem onderschat wordt. Ondanks
op het eerste zicht eerder geruststellende onderzoeken – recent ook van de VAD – blijven
wij ervan overtuigd dat het druggebruik deel uitmaakt van de levenstijl van een deel van
onze jeugd. We blijven er dan ook op aandringen om dringend een massamediacampagne
op te zetten en om structuren te ﬁnancieren die de ouders opvangen en begeleiden.
Vandaag wordt dergelijke hulpvraag niet terugbetaald door het RIZIV als zoon of dochter
(nog) niet zelf willen geholpen worden. De Sleutel hoopt dan ook dat ons laagdrempelig
Ouderwinkelconcept – gekoppeld aan onze dagcentra – in de toekomst gesubsidieerd zal
kunnen worden.
De Sleutel blijft ook zeggen dat het experiment met vrije heroïneverstrekking een foute
aanpak is. De stad Luik wil in het najaar van start gaan met de gecontroleerde verstrekking van gratis heroïne. Wallonië verzuimt al jaren een vooruitziend drugbeleid op te
zetten. Zowel ﬁnancieel als methodologisch, kiest men in Wallonië de makkelijkste weg:
men laat het substitutieproduct methadon voorschrijven en men beschouwt het probleem
als opgelost zonder voldoende te investeren in een integrale aanpak.
De verstrekking van methadon aan heroïneverslaafden loopt nog steeds mank. De registratie is te traag en gebrekkig, er blijft risico op shopping-gedrag en er is tot 30 % cocaine bijgebruik. Bij heroïne valt dit immers niet controleren. De Sleutel vindt dat het hoog
tijd wordt dat de Centrale Cel Drugs in werking treed om het drugbeleid te coördineren.
Er is meer dan ooit nood aan een doordacht drugbeleid. Het risico bestaat dat dit uiterst
dure experiment de poort wijd openzet voor het veralgemenen van deze aanpak. Het
noodzakelijke budget dreigt andermaal in mindering te worden gebracht van wat Minister
Demotte opzij had gezet voor de preventie van verslaving.
Er bestaat veel politieke druk en de problemen schreeuwen om een oplossing. De Sleutel
is zich hiervan bewust. Hooguit een 100-tal chronische, marginale heroïneverslaafden
zullen echter op die manier kunnen geholpen worden. Voor de resterende grote groep van
heroïneverslaafden in Luik moet er dringend stevig worden geïnvesteerd in hulpverlening.
Reïntegratie en ontwenning lukt immers pas wanneer er een goed uitgebouwd hulpverleningsnetwerk bestaat dat een verslaafde stap voor stap helpt om van de drugs af te
komen.

// Hulpverlening //

Herr Seele supportert voor cliënten
tijdens Ijsberenduik

Op 12 januari organiseerde de Therapeutische Gemeenschap (TG) Merelbeke de jaarlijkse sportdag voor alle TG’s
van het land. Strandrugby, Tae-bo, strandvoetbal, een
competitief parcours... Meer dan 100 deelnemers aan een
langdurig residentieel zelfhulpprogramma waren present.
De moedigsten waagden zich zelfs aan een ijsberenduik.
Herr Seele kwam even langs om te supporteren.
Een verslag van een unieke BFTC-sportdag.
Een goede formule. Diegenen die in zee zijn gegaan vonden
het “de max”. De accommodatie was misschien wat klein.
Ik wil vooral vermelden dat ik enorm respect heb voor het
feit dat jullie deze uitdaging aangegaan zijn. Het eten was
lekker en er was een gezellige sfeer. Het was voor ons tevens
een uitdaging om tot in Bredene en daarna terug in Rekem te
geraken. Dit alles te samen had wel wat.

De Klimop

Bonne Steven

Op 12 januari ’07 was het eindelijk zover. Over heel het land
maakten alle therapeutische gemeenschappen zich op om
samen een uitdaging aan te gaan uniek in de gezamenlijke
geschiedenis van de drughulpverlening: een sportdag op
het strand met als hoogtepunt een onvervalste Ijsberenduik...
Dit jaar kreeg TGM (Therapeutische Gemeenschap Merelbeke) de eer om de jaarlijkse sportdag van de BFTC (Belgian
Federation of Therapeutic communities) te organiseren.
Al gauw werd er van de klassieke ‘formule’ afgestapt en
kwamen we op het idee om een heuse ijsberenduik in te

richten. Gedachte hierachter was natuurlijk de grote uitdaging om in het ijskoude water te springen, de nuchtere kick
hiervan en de verbondenheid die nodig is om zo’n uitdaging aan te gaan... Ook de activiteiten en locatie waren met
zorg gekozen: stuk voor stuk groepsinitiaties van minder
evidente sporten midden in een verbondenheid van natuur.
Om het “sceptisisme” wat weg te werken bij collega’s en
bewoners werd er een meeting gehouden met een delegatie van staﬂeden en bewoners van alle TG’s. Ook hierin
werd de zelfhulpgedachte gevrijwaard... Vrijwel iedereen
was onmiddellijk enthousiast mede door de goede organisatie en voorzieningen op vlak van veiligheid en ondersteuning. Voor de eigenlijke duik werd er ook een externe
ijsberenclub gevonden die instond voor de duik op zich...
Tot de laatste week was het bang afwachten of de duik wel
zou kunnen doorgaan... Met de weergoden hadden we namelijk geen meeting gehouden en die konden hun zin doen
met weer en wind, wat ze ook deden tot de voorlaatste
dag... Wonderbaarlijk ging de storm gaan liggen en konden
we het licht op groen zetten.
We konden dan ook alle TG’s verwelkomen onder een stevige winterbries en de aangename zeelucht op het prachtige
strand van Bredene. Mooi om te zien was de verbondenheid van zowel bewoners en staﬂeden over verschillende
therapeutische gemeenschappen heen. Er werd verbroederd, een praatje geslagen, gespeculeerd over wie wel en
wie niet in het water zou gaan, kortom, de dag was goed
ingezet. Ondertussen werd er door de organisatoren, het
rode kruis en de externe medewerkers achter de schermen
druk doorgewerkt om alles vlot en veilig te laten verlopen.
Hierbij onze felicitaties voor de organisatie van de ijsberendag ! De bewoners waren gisteravond een beetje moe, maar
met zeer veel enthousiasme thuisgekomen. Ook vandaag is
heel wat energie te merken. Zowel van het team als van de
groep komen zeer positieve reacties : zéér goed georganiseerd,
mix van cliënten dus geen concurrerende ploegen, leuke en
vernieuwende activiteiten, lekkere spaghetti,... kortom een
fantastische dag!

De Therapeutische
Gemeenschap Gent
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Ook Herr Seele kwam even zijn licht opsteken en
had een thermos “warm water” mee om het zeewater
op temperatuur te krijgen.
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De nuchtere kick om in het ijskoude water te springen en
de hiermee gepaard gaande verbondenheid maakten
deze duik tot een unieke gebeurtenis.

De verschillende sporten werden door iedereen goed gesmaakt: het strandrugby, het inspannend halfuurtje Tae-bo
door specialist ter zake Mohamed, het strandvoetbal met
als tegenstanders wind en zand en natuurlijk het competitief parcours... Alle TG’s mengden zich onder elkaar en
algauw werd het strand van Bredene omgetoverd tot een
sportief kluwen van mensen, zee en zand. Of hoe mooi
kruisbestuiving kan zijn.
Na de initiatiesporten werd het tijd om de confrontatie aan
te gaan met de woelige zee... Ondertussen kwamen de
“echte” ijsberen aangewandeld om het goede voorbeeld te
tonen... Na een kleine peptalk en een opwarming was het
dan zover: De moedigsten onder ons vergaten even koude
en pijn en wierpen zich enthousiast en simultaan het was-

Enkele bewoners na de ijsberenduik
“Het was een zeer geslaagde dag voor mij. Heel gevarieerd en goed ineen
gestoken. We hebben 4 sporten beoefend, elke sport een halfuur. Zo hebben we rugby, voetbal, Tae-bo en touwtrekken gedaan. De groepen waren
gemengd zodat we mensen van elke TG tegenkwamen en ook de mensen
van de Waalse TG wat niet altijd even simpel was. Maar de sfeer zat echt
wel goed... Ik heb zelf niet mee gedoken in het water maar heb handdoeken
aangereikt aan mensen die wel hebben gedoken... Na het ijsberen hebben
we met alle bewoners, zo’n 150-tal, “gekreet “op het strand. Het was een
echt groepsgevoel... Daarna zijn met zijn allen spaghetti gaan eten, echt
heel lekker en gezellig... Met andere woorden, een geslaagde dag!”
S.
“Ik ben mee geweest op sportdag van De Sleutel... Het is de eerste keer dat
we met zo’n grote groep een uitstap hebben gemaakt. Ik zat vol verwachtingen rond deze dag... De sporten op het strand waren ondanks het weer
heel gevarieerd en boeiend... Ik ben niemand tegengekomen die ik van
buiten kende, dat vond ik wel goed zo kon ik niet over vroeger praten. Toen
de sporten gedaan waren hebben we ons klaargemaakt om te ijsberen.
Bijna iedereen heeft meegedaan aan het ijsberen. Het water was zeer koud
maar het groepsgevoel maakte wel rap iedereen warm vanbinnen.
Daarna hebben we chocomelk gedronken... Dat was wel goed. Daarna hebben we met al de TG’s “gekreet” dat vond ik wel een moment van samenhorigheid. Ik heb aan het water ook Herr Seele gezien, dat vond ik tof. Dan
hebben we ons klaargemaakt om met alle therapeutische gemeenschappen
te gaan eten in een chalet. Daar hebben we de trofeeën uitgedeeld, bij deze
wil ik de mensen bedanken die dit in elkaar hebben gestoken! Ik vond het
een heel leuke ervaring”.
A.
“Ik was al vijf dagen voor de BFTC sportdag actief betrokken omdat ik bezig
was met het klaarmaken van de trofeeën... Ik heb namelijk ijsberen uitgehouwen in kalksteen... Ik vond het al super om mij ook op die manier in te
kunnen zetten om onze sportdag georganiseerd te krijgen... Toen we op
de bus zaten naar Bredene kwam ik al direct een paar mensen tegen die ik
van vroeger kende en ter plaatse aangekomen kwam ik heel wat bekenden
tegen. Ik was blij dat ze ook positief bezig zijn. De sportdag zelf vond ik
heel tof, ik heb mij in alles gegeven, Tai-bo, touwtrekken, rugby en voetbal.
Het tofste was dat we daar alleen door elkaar zijn gemengd met zo’n 150
mensen en alles liep gesmeerd. Ik vind dat zo’n dagen 3 tot 4 keer per jaar
mogen plaatsvinden...”
R.

sende water in... Er werd geplenst, gerild, geroepen en hier
en daar heus gezwommen. De toeschouwers genoten evenveel van het spektakel en stonden vol bewondering en met
plaatsvervangende koude toe te kijken. Daarnaast hadden
ze hun handen vol om de eerste ijsberen die uit het water
kwamen terug droog en warm te krijgen.
Ook Herr Seele kwam even zijn licht opsteken en had een
thermos “warm water” mee om het zeewater op temperatuur te krijgen... Na een warme douche voor de helden van
de dag was het tijd voor warme chocomelk en de bijhorende straffe verhalen van de duikers. We rondden af met
een loeiharde kreet op het strand door alle deelnemers
en bewoners, een unieke ervaring waarbij de verbondenheid echt te voelen was... Onnodig te zeggen dat na een
We vonden het een positieve ervaring zonder meer. Goed
georganiseerd, goede sfeer. Een compliment voor je team en
de bewonersgroep. Enige minpunt vonden we het feit dat de
eigenlijke duik ietwat chaotisch verliep. De gezamenlijke opwarming viel een beetje in het water, waardoor de groep niet
als geheel de zee in stormde. Maar verder een leuke ervaring,
zowel voor staf als bewoners. Een BFTC-sportdag waardig.

De Spiegel
dergelijke inspannende en ontspannende dag de magen
knorden. Ondertussen stond de warme spaghetti ons op te
wachten in Le Chat Botté, een rustieke taverne op wandelafstand van het strand. Dit tafelmoment werd een prachtige
afsluiter waarbij de bewoners onderling elkaar de jaarlijkse
trofeeën geven met een woordje van dank... Voor vele bewoners was dit een moment van verbondenheid en steun,
moed en kracht om door te gaan... Met hernieuwde moed
en kracht gingen we terug uit elkaar na een onvergetelijke
dag vol uitdagingen. Hierbij dan ook onze dank aan de
Ijsberenclub DYB, de surfclub The Twins en de ervaring van
hun instructeurs, en ‘last but not least’, het lekkere eten en
de rustieke accommodatie van Le Chat Botté. Bedankt Herr
Seele, om je toch vrij te maken voor iets onbetaalds maar
toch van onschatbare waarde.
De feedback van onze bewoners en staf was erg positief i.v.m.
de Ijsberendag. Spijtig dat het weer niet zo schitterend was
maar ondanks dat was de organisatie uitstekend geregeld met
de sportmonitoren. Met deze dan ook onze dank voor U en
de Sleutel.

Trempoline
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RKJ op keerpunt
Straks ook vrijwillige opnames in jongerenafdeling De Sleutel
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kunnen in het RKJ alleen gedwongen
opnames. De drempel naar de hulpverlening ligt voor
minderjarigen op die manier dus zeer hoog. De jongeren worden pas geholpen nadat ze door de jeugdrechter
verplicht naar ons worden doorverwezen. Dan is het vaak
al te laat. Ze hebben reeds feiten gepleegd. Minderjarigen
kunnen ook bij ons terecht via het Comité Bijzondere Jeugdzorg. Maar ook daar is de drempel veel te hoog. Ouders
zetten die heel grote stap niet. Jongeren geven zelf ook niet
aan dat ze verslaafd zijn. Ze ontkennen hun probleem. Dit
fenomeen hangt samen met de leeftijd van onze doelgroep.
Minderjarigen kampen vaak ook minder met de negatieve
aspecten van de verslaving. Financieel kunnen ze vaak
deels terugvallen op hun ouders, hun lichaam recupereert
nog relatief snel...
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Het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) van
de Sleutel zit op een keerpunt. Ouders kunnen er vandaag
niet aankloppen met hun minderjarige zoon of dochter die wil
afkicken. Straks hoopt men er wel jongeren te kunnen opnemen die zich vrijwillig aanmelden. De erkenning die deze instelling voor minderjarigen kreeg van Bijzondere Jeugdzorg,
moet herzien worden en is volop in bespreking. We hebben
een gesprek met Joris Cracco, afdelingshoofd bij het RKJ.
JORIS CRACCO Vandaag

Het probleem is ook dat men bij Bijzondere
Jeugdzorg niet stelselmatig gaat opsporen of jongeren al
dan niet een drugsprobleem hebben. Het gevolg is dat
ingrijpen pas gebeurt als het de spuigaten uitloopt, als
het druggebruik aan het escaleren is, als er een echte
crisis is en veelal nadat er crimineel gedrag gesteld is. We
weten dat er in de voorzieningen van Bijzondere Jeugdzorg
gebruik aanwezig is. Dit hangt trouwens ook samen met het
gebruik dat in het algemeen vandaag in de leefstijl van heel
wat jongeren ingebakken zit. Er is op dit vlak een gebrek
aan visie. Eigenlijk legt men zich bij Bijzondere Jeugdzorg
neer bij dat gebruik. Zolang die verslaafde jongeren hun
gebruik hebben in de voorzieningen stellen ze vaak geen
problemen. Zo wordt het systeem in stand gehouden. We
krijgen in de Bijzondere Jeugdzorg nooit een aanmelding
met als probleemstelling dat die jongere verslaafd is. De
probleemstelling is steeds verslaving en een bijkomend
gedragsprobleem of een crisissituatie Het is natuurlijk ook
een kwestie van centen en beleidsprioriteiten. Het verhaal
loopt eigenlijk grotendeels gelijk met dat van de problematiek van het gebruik in de gevangenissen.
JORIS CRACCO

Als er straks in het RKJ ook vrijwillige opnames mogelijk
worden, zal de sfeer anders worden dankzij die deels
gemotiveerde groep.

Bezwaart de beperking tot gedwongen opnames de
werking binnen het RKJ?
Zeker. We zitten hier met een grote concentratie van jongeren met een zeer ernstige problematiek. We
starten vrijwel steeds met jongeren die ongemotiveerd zijn.
Bovendien zijn we de enige instelling gespecialiseerd in
minderjarigen met een drugproblematiek. Dat heeft een
serieuze impact op onze werking omdat we te maken krijgen
met een overconcentratie van problemen die te lang aan
het aanslepen zijn. Voor een open instelling, draaiende met
middelen die er niet op voorzien zijn, resulteert dit er veelal
in dat we de helft van de tijd bij manier van spreken moeten
dweilen met de kraan open. De overgrote meerderheid van
onze jongeren heeft feiten gepleegd en heeft reeds een
hele resem van maatregelen doorlopen voordat ze bij ons
komen. Ze kunnen dan ook nergens anders meer terecht.
JORIS CRACCO

Langs de andere kant kunnen ouders die hier voor
een vrijwillige opname met zoon of dochter aankoppen niet bij jullie terecht?
We mogen die jongeren eenvoudigweg niet
opnemen als ze niet passeren via de jeugdrechter of de
consulent Bijzondere Jeugdzorg. Dit heeft alles te maken
met de erkenning en de ﬁnanciering van onze instelling.
JORIS CRACCO

Hoe is die erkenning er gekomen? RKJ is op die
manier toch een vreemde eend in de bijt? De andere
hulpverleningsunits van ons netwerk vallen immers
allemaal onder een federaal geﬁnancierde
RIZIV-conventie?
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Het RKJ is gegroeid uit het Crisisinterventiecentrum (CIC) van De Sleutel. Eind jaren ’90 merkten we dat er
zich steeds meer minderjarigen in crisis kwamen aanmelden. We hebben toen voor die doelgroep een aparte crisiswerking opgestart, zonder erkenning noch subsidiëring.
Dat draaide ook een tijdje behoorlijk. Maar op federaal niveau, - meer bepaald bij het RIZIV - middelen vinden, bleek
op korte termijn niet haalbaar. Tot er een ernstig incident
was met één van de cliënten. Op dat moment zijn we verder
gaan zoeken en is de Vlaamse Gemeenschap ingesprongen
en kregen we tijdelijk onderdak bij Bijzondere Jeugdzorg.
Vandaag is er wel geld vrijgemaakt bij het RIZIV, maar
onvoldoende om een leefbare werking op te bouwen. Onze
erkenning bij Bijzondere Jeugdzorg is tijdelijk verlengd en
we zijn nu in onderhandeling om ook in de toekomst nog
een deel geﬁnancierd te kunnen worden vanuit Bijzondere
Jeugdzorg. Dan zouden we een gemengde voorziening
worden.
JORIS CRACCO
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Is het werken met een gemengde populatie (deels
vrijwillig en deels gedwongen) niet nog moeilijker?
Los van het inhoudelijke moeten we straks aan
2 soorten regelgeving voldoen. Dus ik vrees dat dit niet
eenvoudig wordt. De regels binnen de Bijzondere Jeugdzorg liggen al moeilijk omdat ze niet voorzien zijn op een
therapeutische setting. Die mix biedt echter ook mogelijkheden. We zullen het negatieve uit de groep kunnen halen
als we niet alleen met gedwongen opnamen zitten. De sfeer
zal anders worden, dankzij die deels gemotiveerde groep,
de problematiek zal niet overal even zwaar zijn.
Positief is ook dat nu een medisch kader zal voorzien worden. Het lijkt ondenkbaar maar dat was tot op heden niet
het geval. Maar dan nog zullen de middelen onvoldoende
zijn. De personeelsequipe zal lichtjes stijgen maar de
capaciteit die we moeten opnemen om leefbaar te zijn, zal
veel meer toenemen dan de personeelsomkadering. Zoals
gewoonlijk wordt het probleem van de drughulpverlening
bij minderjarigen zwaar onderschat.
JORIS CRACCO

En wordt het programma zelf bijgestuurd?
Inhoudelijk zijn we daar al een tijdje mee bezig.
Een eerste groep zal de Oriëntatiegroep worden. In deze
groep kunnen drie mogelijke doelen nagestreefd worden:
JORIS CRACCO

opvang, oriëntatie en motivatie. Het eerste doel is gewoon
het tijdelijk bieden van opvang, daar is heel veel vraag
naar. De twee andere doelen zijn wel een stuk belangrijker.
We willen voor deze jongeren en hun doorverwijzers een
advies geven over de ernst van het probleem en de mogelijke stappen die moeten genomen worden en we willen bij
de jongeren ook werken aan de motivatie om deze stappen
ook effectief te zetten. De tweede groep is dan de echte
behandelingsgroep die er bewust voor kiest om hier 6 tot 9
maanden het programma ten gronde te volgen. We hebben
echter nog veel vragen.Een grote bezorgdheid is in ieder
geval de mate waarin we al dan niet inspraak zullen krijgen
bij opname van jongeren uit de gedwongen hulpverlening.

Hoeveel kans bestaat er dat er straks effectief ook
vrijwillig kan opgenomen worden?
Dat hangt af van de onderhandelingen. Er is een
principieel akkoord tussen het RIZIV en het RKJ. Het RIZIV
zal met Bijzondere Jeugdzorg verder moeten afspreken hoe
de ﬁnanciering rondgeraakt. Het wordt wellicht een combinatie van een RIZIV-conventie en een projectﬁnanciering.
Zeker is in elk geval dat op 1 juli onze bestaande erkenning
aﬂoopt bij Bijzondere Jeugdzorg. We hopen deze zomer dus
ook vrijwillig te kunnen opnemen.

JORIS CRACCO

Welke visie is er op langere termijn?
We vinden dat hetgeen we nu aan het uitwerken
zijn, eigenlijk nog onvoldoende. Het is onze droom om een
trajectwerking te kunnen opbouwen. Dit zou inhouden dat
minderjaren via één loket terecht kunnen voor een volledig
traject gaande van crisisopvang, oriëntatie, behandeling tot
nazorg. Deze modules moeten wel een afzonderlijke en gescheiden werking hebben, maar de minderjarige kan op elk
niveau instappen en overstappen zonder steeds opnieuw
zijn verhaal te moeten doen. Er is o.i. ook een grote nood
aan hulpverlening in gesloten voorzieningen voor jongeren
die in een open voorziening een veiligheidsprobleem kunnen vormen.
We hebben reeds een dergelijk voorstel ingediend aan
de overheid dat past binnen de beschikbare budgettaire
ruimte, maar dit was niet bespreekbaar. Mijns inziens een
gemiste kans.
JORIS CRACCO

In afwachting hopen we op een snelle realisatie van
vrijwillige opnames binnen het RKJ?
Inderdaad. Het grote winstpunt daar is dat we
niet meer moeten wachten tot de jongere ergens serieus
tegen de lamp loopt of feiten pleegt. Naar aanleiding van
de uitzending van Koppen kreeg ik van verschillende CLB’s
aanvragen binnen. Als we hen dan zeggen dat we de jongeren enkel kunnen opnemen als het Comité doorverwijst,
dan komt daar niets van. Die stap is inderdaad te groot.
Dat schrikt af. Het is dringend nodig dat we die drempel
wegkrijgen.

Paul De Neve

JORIS CRACCO

Het blijft onze droom om een trajectwerking te kunnen
opbouwen voor minderjarigen via één loket.

// Preventie //

Gezondheidsdoelstelling
Het gebruik van tabak, alcohol en illegale drugs terugdringen

Welke leeftijd
15 en jonger
15 en jonger
17 en jonger
17 en jonger
16 en ouder
16-25
man 16 en ouder
vrouw 16 en ouder

De gezondheidsconferentie van november 2007 is van groot
belang op het werkterrein van preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen. Minister van Welzijn, Gezondheid en
Gezin Inge Vervotte zette werkgroepen met een honderdtal
betrokkenen rond de tafel gezet om preventiestrategieën te
inventariseren en te selecteren. Niet allemaal experts: ook
vrijwillige organisaties deden mee. De groepen werkten negen maanden intensief samen met als opdracht een pakket
van strategieën voor te stellen waarvan bewezen is dat ze
effect hebben en dat ze tot gezondheidswinst leiden.
De eerste conferentiedag ging over de uitvoerbaarheid en
de haalbaarheid van de maatregelen met degenen die de
strategieën in praktijk zouden kunnen brengen (onderwijs, bedrijfswereld, gezondheidssector, jeugdwerk, enz).
Maatregelen, hoe goed ook, leveren immers alleen maar
op lange termijn gezondheidswinst op als ze ook kunnen
uitgevoerd worden.

Speciﬁeke en meetbare doelstellingen
De werkgroepen bespraken vervolgens de feedback van de
eerste dag, gaven hun visie en stelden op dag twee van de
conferentie een voorstel van gezondheidsdoelstellingen
voor. In overeenkomst met wat de wereldgezondheidsorganisatie en andere internationale instanties voorstellen werd
deze algemene doelstelling geformuleerd: het realiseren
van gezondheidswinst op bevolkingsniveau door het gebruik van tabak, alcohol en illegale drugs terug te dringen.
Concreet streven we ernaar om tegen 2015 het gebruik van
tabak, alcohol en drugs terug te dringen met 25%. Op de

18-35 jaar

Welk gedrag
roken
meer dan één keer per
maand drinken
ooit cannabis of andere
illegale drugs
in het laatste jaar cannabis
of andere illegale drugs
roken
minstens één keer per week
6 glazen op 1 dag
meer dan 21 eenheden
alcohol per week
meer dan 14 eenheden
alcohol per week
in het laatste jaar cannabis
of andere illegale drugs

Doel
max 11%
max 14%
max 14%
max 7%
max 20%
max 13%
max 10%
max 4%
max 7%

Strategieën om deze doelstellingen te bereiken
Ze mogen ambitieus lijken, maar de doelstellingen zijn
opgemaakt met de beschikbare en evidence based strategieën op tafel: een belangrijke conditie voor de graad van
haalbaarheid. Op de conferentie pleitten vele aanwezigen
er voor om de voorgestelde strategieën in te passen in een
ruimer gezondheidsbeleid, waarbij ook andere beleidsdomeinen (onderwijs, werk, enz) kunnen betrokken worden.
Daarvoor voorziet het preventiedecreet, dat nu geﬁnaliseerd moet worden, een facettenbeleid.
Het preventiedecreet voorziet dat de gezondheidsdoelstellingen voor advies, samen met een nog in samenspraak
met alle betrokken actoren uit te werken concreet actieplan, wordt voorgelegd aan de Vlaamse Gezondheidsraad
en vervolgens ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering en
het Vlaamse Parlement.

Visie en debat
Vanuit de werkgroepen alcohol, tabak en illegale drugs
werden visieteksten voorgesteld. Die dragen bij tot het
politieke debat over de gezondheidsdoelstellingen dat in
het Vlaamse Parlement gevoerd zal worden.
Een taaie oefening die we in de sector van de drugpreventie
hebben gemaakt in de context van deze gezondheidsconferentie is het uiterst snel documenteren van de evidentie
van de gehanteerde of gewenste strategieën. De tijd was
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conferentie werden ook deze product- en leeftijdspeciﬁeke
doelen voorgesteld:
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Peer van der Kreeft
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te beperkt, het inhoudelijke kader te breed om dat op de
beste manier te doen. We hebben geroeid met de riemen
die we hadden. Het heeft ons allemaal aan het denken
gezet over het begrip evidence base. Het heeft velen van
ons duidelijk gemaakt dat je evidence op een brede manier
moet opvatten. We moeten niet alleen programma’s toepassen die getest en effectief zijn, maar ook programma’s die
opgebouwd zijn uit effectief gebleken componenten (uit
het lijstje hoger in deze tekst).
Maar deze wetenschappelijke rigueur moeten we ook durven doortrekken. Cijfers over druggebruik tonen aan dat de
helft van laatstejaars-scholieren cannabis gebruikten. Dan
moeten we in onze projecten van het gegeven vertrekken

dat druggebruik deel uitmaakt van een leefstijl. Als onderzoek uitwijst dat verslaving een hersenziekte is, moeten
we ook dàt interpreteren en opnemen in onze strategieën.
Als de wetenschap ons erop wijst dat dagelijks cannabisgebruik de hersenen niet onherstelbaar beschadigt, maar
wel hersenfuncties zoals concentratievermogen vermindert
voor een periode tussen enkele weken en anderhalf jaar,
dienen we dat ook te integreren in onze preventiestrategieen. En als we duidelijke evidentie krijgen dat bijvoorbeeld
ADHD of een opvoedingsomgeving van verslaafde ouders
een risicoverhoging met factor vier tot zeven betekenen,
moeten we ook onze verantwoordelijkheid opnemen. In
balans met de nodige terughoudendheid om stigmatisering
te voorkomen.

Zeil opnieuw 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? Neem dan deel aan de Zee-Zeildag van De Sleutel. Vorig jaar bracht
deze activiteit bijna 10.000 euro op
ten voordele onze afdeling Preventie.

Op zondag 9 september 2007 is het
weer zo ver. Voor de derde maal
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 opnieuw
deel met de Antwerp Flyer, een groot

opleidingsjacht. Voor hen is het een
sluitstuk van een zeilopleiding kaderend in hun therapeutisch programma.
Dit evenement is een ideale gelegenheid om samen met uw genodigden
een ontspannende, sportieve en
sfeervolle dag te beleven. Kom met
de familie of promoot deze activiteit
bij kennissen of collega’s. Of tracht
er een bedrijfsuitstap van te maken.
Samen een dagje zeilen op zee is een
unieke manier om de collegialiteit en
de goede sfeer te stimuleren!
Vorig jaar mochten we tijdens de
tweede Zee-Zeildag meer dan 500
deelnemers verwelkomen. Het was
een onvergetelijke dag! Reserveer dus
zeker die dag in de agenda. Of beter
nog schrijf meteen in.
Meer info via www.desleutel.be of
www.zeezeildag.be

// Wetenschappelijk onderzoek //

De cliënt in De Sleutel
Verschuivingen in het cliëntenproﬁel tussen 2000 en 2005

andere afdeling van De Sleutel. Elk
van de andere sectoren – de welzijnssector, de medisch-psychiatrische
sector en revalidatiecentra buiten De
Sleutel – neemt in 2005 8 à 9% van de
aanmeldingen voor zijn rekening.

Geslacht en leeftijd

dellijke omgeving is stelselmatig
gedaald en bijna gehalveerd (van 19%
naar 12%). Het aantal verwijzingen
vanuit de revalidatiesector buiten De
Sleutel is daarentegen bijna verdubbeld in de periode 2000-2005 (van 5%
naar 9%).
Met betrekking tot de andere sectoren
merken we een aantal schommelingen
doorheen de tijd, maar zijn er geen
fundamentele trends te ontwaren (zie
graﬁek).

����

Op zes cliënten die zich in De Sleutel
aanmeldden in de periode 2000-2005
treffen we vijf mannen en één vrouw.
Het aandeel vrouwen is lichtjes gedaald
doorheen de jaren: van 18 à 20% in
2000-2001 tot 15 à 16% in 2004-2005
(zie balkjes in de graﬁek).
De gemiddelde leeftijd is de jongste 5
jaren gestaag toegenomen. In 2000 was
de cliënt die zich aanmeldde gemiddeld
24 jaar, terwijl dit 5 jaar later gestegen
is tot 26,4 jaar (zie lijn in de graﬁek).

����

����

Eén op vijf cliënten komt op verwijzing
van een instantie die we situeren in
de justitiële sector. Het gaat hierbij
– in volgorde van belangrijkheid – om
cliënten die doorverwezen zijn door de
gevangenis, het justitiehuis, politiediensten, de (jeugd)rechtbank, een
advocaat, of een probatieassistent.
In 2005 wordt 12% van de cliënten
verwezen door iemand uit de onmiddellijke omgeving (ouders, partner of
vriend). Eveneens 12% van de cliënten
meldt zich aan na verwijzing door een
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Voornaamste drug

��
��

Over de jaren heen zijn er duidelijke
evoluties te merken. Het aantal cliënten dat zich aanmeldt op aanraden of
aandringen van iemand uit de onmid-
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Van alle cliënten die zich in De Sleutel
Doorverwijzende instantie
aanmelden en behandeld worden,
Cliënten die in De Sleutel terechtworden een aantal gegevens verzameld
komen met een concrete vraag naar
en bijgehouden. Dit gebeurt in eerste
hulp, zijn vaak verwezen door een
instantie in functie van de behandeling.
andere instantie of door iemand uit
Wie is de cliënt die een beroep doet op
hun omgeving. Circa 3 op 10 cliënten
De Sleutel, met welke problemen kampt
geeft aan dat ze uit eigen initiatief
hij of zij, en waarbij heeft hij of zij hulp
komen naar één van de centra van De
nodig? Indien we alle gegevens over een
Sleutel, terwijl 7 op 10 verwezen werd.
aantal jaren op een rijtje zetten, kunnen
Deze doorverwijzende instanties delen
we ook nagaan of er zich verschuivinwe op in 6 categorieën of sectoren.
gen in dit cliëntenproﬁel voordoen. Is
��
de cliënt anno 2005 nog steeds dezelfde
��
als deze van 2000? Hieronder geven we
een beknopt overzicht van een aantal
��
evoluties en trends over een periode
%
��
van 6 jaar (van 2000 tot en met 2005).
De volledige studie met meer gedetail��
leerde informatie vindt men op www.
�
desleutel.be (onder wetenschappelijk
onderzoek, permanente evaluatie).
�

Om te bepalen welke behandeling het
meest geschikt is voor de cliënt, wordt
zijn of haar hulpvraag uitgediept in
het kader van de intake. Binnen De
Sleutel wordt gebruik gemaakt van de
EuropASI om een gedetailleerd beeld
te krijgen van de problematiek van de
cliënt.
Een belangrijk item in de EuropASI
betreft de voornaamste drug of het

Nummer 9/2007

// Wetenschappelijk onderzoek //

10

��
��
��
%

��������
�������

��

�������

��
��

�����������

��
�

Geert Lombaert

�

����

����

����

����

����

����

middel dat de meeste problemen
Prioriteiten in de behandeling
veroorzaakt bij de cliënt. Dit wordt
Het belangrijkste doel van de EuropASI
bepaald op basis van de gebruiksgesitueert zich op klinisch vlak. De clinischiedenis van de cliënt.
cus of behandelaar krijgt immers een
Over gans de periode beschouwd staat
zicht op de problemen van de cliënt
cannabis met 31% voorop, gevolgd
en kan zijn of haar handelen ernaar
door heroïne met 22% vermeldingen
richten. We gaan ervan uit dat de clials voornaamste drug. Cocaïne komt
ent niet alleen een probleem heeft met
op de derde plaats met 16%, terwijl
drugs, maar vaak ook ernstige probleamfetamines goed zijn voor 11%. De
men heeft op andere gebieden zoals
andere drugs (zoals methadon, andere
medische problemen, gezins- of faopiaten, XTC, vluchtige snuifmiddelen,
milieproblemen, problemen met werk
hallucinogenen, benzodiazepines en
enz. In de EuropASI onderscheiden we
alcohol) maken bij maximaal 3% van
in totaal 7 leefgebieden waarop zich
de cliënten de voornaamste drug uit.
problemen kunnen voordoen. Voor elk
Zoals duidelijk naar voren komt uit
van deze gebieden afzonderlijk zal de
de graﬁek vonden er tussen 2000 en
behandelaar uiteindelijk inschatten of
2005 een aantal verschuivingen plaats
er (bijkomende) behandeling of hulp
met betrekking tot de voornaamste
nodig is voor de cliënt.
drug. Cannabis is teruggevallen van
In volgende graﬁek geven we per leef37% naar 29% en wordt op de hielen
gebied weer bij hoeveel cliënten (in %)
gezeten door heroïne dat bij steeds
behandeling nodig wordt geacht. Dit
meer cliënten de voornaamste drug
levert een goed zicht op de prioritaire
is gaan vormen (er is een stijging van
��
17% naar 26%).
��
De stijging bij cocaïne is echter nog
��
groter. In 2005 vormt cocaïne de
��
voornaamste drug bij inmiddels 21%
% ��
van de cliënten. In vergelijking met
��
2000 is het belang van cocaïne ruim
��
verdubbeld. Amfetamines zijn steeds
��
op hetzelfde niveau van 10 à 12%
��
blijven hangen.
�

����

����

����

behandelterreinen en de evoluties
hierin.
Op de eerste plaats in dit lijstje van
prioriteiten vinden we druggebruik.
Dit leefgebied vinden we over gans
de periode duidelijk en afgetekend
bovenaan terug. In 2005 geldt dat
85% van de cliënten bijkomende hulp
nodig heeft op dit vlak. De problemen
op psychisch-emotioneel en relationeel vlak vinden we afwisselend terug
op de tweede en derde plaats. In 2000
staan psychisch-emotionele problemen op de tweede plaats, terwijl dit
vanaf 2002 steeds vaker in het ‘voordeel’ evolueert van familiale en sociale
relatieproblemen. Anno 2005 is er
echter nauwelijks nog een verschil te
merken tussen beide terreinen: bij
bijna 6 op 10 cliënten is hieromtrent
behandeling nodig.
In de jaren 2000 en 2001 vinden we
justitie en arbeid op een gedeelde 4de
plaats in het prioriteitenlijstje. Door
een toename van de problemen op het
leefgebied arbeid, komt dit leefgebied
in 2005 duidelijk op de 4de plaats
(met ongeveer 40%). Justitiële problemen volgen als 5de prioriteit (met
30%). Tot slot geldt dat plaatsen 6 en
7 ingenomen worden door lichamelijke
gezondheidsproblemen en alcoholgebruik: bij ruim één of vijf cliënten
wordt hiervoor bijkomende behandeling in het vooruitzicht gesteld.
�����������
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// Tewerkstelling //

Sociale werkplaats start met
groenafdeling in Antwerpen

De sociale werkplaats wil in Antwerpen langzaam verder
groeien en tot een echt oriëntatieaanbod komen.

Sinds kort is de vzw Sociale Werkplaats in Antwerpen een
afdeling rijker. Dankzij de opstart van een groenafdeling
hebben we nu een meer divers aanbod om (ex) druggebruikers te helpen bij de reïntegratie in de maatschappij en de
opstap naar de reguliere tewerkstelling.
De activiteiten van het nieuwe groenproject richten zich speciﬁek op natuur- en landschapszorg. Speciﬁeke taken zijn
onderhoud van plantsoenen van openbare besturen, tuinen
van particulieren, aanleg en onderhoud van bos, houtwallen,
hagen en boomrijen, ecologisch maaibeheer van bermen,
ophaling zwerfvuil, snoeiwerk, ...
De opstart in Antwerpen is eigenlijk in een
stroomversnelling geraakt dankzij een oproep van Minister
Van Brempt. Ze lanceerde in juli vorig jaar een uitbreidingsronde inzake de erkenning van de sociale werkplaatsen
met het doel de sociale economie te stimuleren. We hebben
daarop ingetekend met een aanvraag voor een nieuwe ploeg
om een groenafdeling op te starten in Antwerpen. En we
hebben de goedkeuring gekregen waardoor we met één
ploeg extra aan de slag kunnen. Er werden een nieuwe werkleider en 5 doelgroepmedewerkers aangeworven.
GUIDO MAERTENS

Was de vraag naar werk in “groen“ daar het grootst?
En we kozen inderdaad bewust voor die activiteit. Op die manier komt er meer diversiteit in ons aanbod.
Louter economisch is het echter ook een werkplaats die
snel rendabel kan zijn. Die keuze bood ook gewoon meer
zekerheid.
GUIDO MAERTENS

Wat zijn de toekomstplannen van de Sociale
Werkplaats in Antwerpen
We willen er langzaam verder groeien. Het
is onze bedoeling om eerst ook een module arbeidszorg
op te starten. Daarvoor zijn er trouwens al gesprekken
lopende. Die opstart zou kunnen in een samenwerkingsverband tussen OCMW, stad Antwerpen en bijna alle andere
sociale werkplaatsen. De lokale overheid in Antwerpen is
vragende partij om onze knowhow in te brengen en een
aantal trajecten op ons te nemen zodat de reïntegratie van
drugverslaafden vlotter kan verlopen. Maar het is onze
bedoeling om ook in Antwerpen een echt oriëntatie-aanbod
te hebben. We hebben trouwens de kans om een geschikte
atelierruimte in gebruik te nemen in de Van Trierstraat.
Op die manier zou ons aanbod – met renovatie, groen,
arbeidszorg en op termijn oriëntatie – vanuit één centrale
plaats kunnen worden gestuurd.
GUIDO MAERTENS

Waarom werd gekozen voor Antwerpen?
Het was een duidelijke beleidsoptie van de
raad van bestuur van onoze vzw De Sociale Werkplaats om in
Antwerpen van start te gaan. Vandaag zijn onze activiteiten
nog altijd heel sterk geconcentreerd rond het Gentse. Dat is
gewoon zo gegroeid in de loop der jaren. Antwerpen heeft
echter wel te kampen met een veel grotere drugproblematiek. Daar moeten we dus een inhaaloperatie doen. We hadden er enkel een renovatie afdeling. Nu verdubbelen we dus
onze activiteit dankzij de opstart van de groenafdeling.

Paul De Neve

GUIDO MAERTENS

En is het orderboekje voor groen reeds goed gevuld?
We zijn hier volop mee bezig. We trachten bij
de prospectie wel uit het vaarwater van de andere sociale
werkplaatsen te blijven die actief zijn rond groen. Maar we
mikken op hetzelfde soort werk als in Gent. We werken veel
voor openbare besturen. Zo doen we het onderhoud van
speelpleintjes, begraafplaatsen, werken we voor rusthuizen en scholen of voor ziekenhuizen. Maar we hebben ook
overeenkomsten rond het inzamelen van zwerfvuil. De
GUIDO MAERTENS
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privésector is niet meer geïnteresseerd in dat soort werk.
En we werken ook voor particulieren. Het nadeel is dat we
enkel grotere opdrachten kunnen aanvaarden, omdat we
enkel per volledige ploeg werk kunnen aanvatten. We hebben immers maar een werkleider per 5 werkkrachten.

Zijn er ook vooroordelen naar de sociale economie
of de doelgroep?
Het idee dat we goedkoper zijn dan de privé klopt niet.
Onze werkkrachten hebben meer uren nodig om een
bepaalde opdracht uit te voeren. Onze uurprijs ligt echter
lager. Dus dat komt ongeveer overeen uit. En naar onze
doelgroep toe? Eigenlijk niet. Lokale overheden zien de
laatste jaren het belang van de sociale economie en dankzij
samenwerking met ons kunnen ze tegelijk een steentje
bijdragen tot de reïntegratie van drugverslaafden.

Het belangrijkste
selectiecriterium bij
aanwerving is
motivatie.

Gezocht :

De Sleutel in Antwerpen. Hij krijgt
voor deze trajectbegeleiding doorverwijzingen van alle mogelijke centra
en instellingen die bezig zijn met
drughulpverlening. In totaal kregen we
25 aanmeldingen om de 5 plaatsen in
te vullen.

Mario Polfliet

Langdurig werkloos, geen diploma’s,
in de gevangenis gezeten, geen blanco
bewijs van goed gedrag en zeden, een
drugverslaving... Geen werkgever die
je met dit proﬁel in dienst zal nemen.
Voor een tewerkstelling bij ons zijn het
eigenlijk sollicitatietroeven. Wie geen
van bovenstaande problemen heeft,
zit bij ons niet op zijn plaats. Wij willen
je met een dergelijke problematiek
een kans geven; het is aan jou om er
iets mee te doen!
De vacature wordt in de eerste plaats
opengezet bij VDAB zodat deze toegankelijk is voor alle werkzoekenden.
Verder verspreiden we de vacature ook
via het netwerk dat vertrekt vanuit de
trajectbegeleider van het dagcentrum

Iedereen kreeg een eerste gesprek; dit
is vooral een wederzijdse kennismaking. In die eerste ronde viel het grootste deel van de kandidaten af wegens
een andere jobverwachting, hogere
looneisen of omdat ze niet het gepaste
proﬁel hebben voor onze werking (bv
eerder beschutte werkplaats).

De tweede ronde
We nodigden 10 kandidaten uit voor
de twee ronde. In samenwerking met
de collega’s uit de module ‘Oriëntatie’
organiseerden we een groepsgesprek
en een individueel gesprek. Vooral uit
het groepsgesprek leerden we heel
veel over de manier waarop deze mensen met elkaar omgaan in groep.
Op het einde van de namiddag staken

we de koppen bij elkaar en kwamen
we tot een deﬁnitieve selectie van
5 mensen. Het was heel leuk om de
geselecteerden twee dagen voor kerstdag de boodschap te kunnen geven
dat ze na nieuwjaar konden starten.
Langs de andere kant gaven we aan
de afvallers van de tweede ronde op
dat moment de boodschap dat ze er
kort bij waren en de moed niet mogen
opgeven.

Selectiecriteria
Het belangrijkste criterium is motivatie. Van mensen die bezig zijn met
sollicitaties hoor je wel eens dat ze het
na vijf minuten al weten. In vele gevallen klopt dit ook. Je merkt zeer snel
of iemand motivatie heeft om in die
job te starten, of iemand komt na een
verplichte doorverwijzing van VDAB
of RVA. Anderzijds hebben sommige
mensen ook iets meer tijd nodig om
te ontdooien, solliciteren blijft voor
de meeste mensen een stresserende
bezigheid.

// Tewerkstelling //

Groen-werkers doen werkritme op en genieten van buitenlucht
in de Sociale werkplaats kunnen we ons
permitteren om te werken en tegelijk ons
drugsprobleem aan te pakken. Terug clean,
gezond worden. Dat is het doel’. Maar hij
beseft dat er nog veel moet veranderen.
‘In de Sociale Werkplaats heb ik al veel
geleerd. Ik krijg hier een unieke kans en ik
ben gemotiveerd om te werken’. Het werk
spreekt hem sterk aan. Ook al heeft hij niet
meteen ervaring in tuinsector toch hoopt
hij er zijn weg verder te maken.
Ronny (41) belandde op jonge leeftijd in
het drugsmilieu en zo in de criminaliteit.
Met zijn gevangenisverleden is de job bij
de Sociale Werkplaats een geschenk uit de
hemel. ‘Ik ben vrij onder voorwaarden. Ik
heb hier en daar al gewerkt, maar de werkdruk was meestal te zwaar. Het is dan ook
heel moeilijk om een vaste job te vinden.’
Hij heeft er 16 jaar gevangenis op zitten.
‘Zwijg je over vroeger, dat krijg je achteraf
problemen. Ben je open over dat verleden,

dan maak je geen kans. Ik kan het niet: liegen om aan werk te geraken’, aldus Ronny
die bevestigt dat de gevangenis één groot
drugshol is. Toch vond hij de kracht om zich
te herpakken. ‘Ik ben via mijn justitieassistent in contact gekomen met het dagcentrum in Antwerpen. Ik ben nu één jaar in
behandeling. Mijn methadon afbouwprogramma loopt goed. Ik wil niet opnieuw
in een zwart gat vallen’. Ronny is in Antwerpen als vrijwilliger ook actief in de spuitenpatrouille. Zo probeert hij zijn steentje bij
te dragen en de parken proper te houden.
Voor zichzelf heeft hij een klik gemaakt.
De tol was wel zwaar. Hij heeft twee broers
verloren door een overdosis. ‘Ik wil hier in
de groenafdeling een paar jaar meedraaien
en de stiel leren. Ik heb nog veel te leren. Ik
moet nog aan mijn tempo werken. Maar ik
wil echt tuinen leren aanleggen en onderhouden. Daarna hoop ik als zelfstandige
mijn boterham in het groen te kunnen
verdienen’, zo besluit Ronny.

5 groenarbeiders
Verslaving = voordeel?

Veiligheid is prioriteit

Groenervaring?

Een verslavingsproblematiek is eigenlijk geen selectiecriterium. Indien mogelijk zullen we steeds mensen uit de
doelgroep van De Sleutel kansen geven maar we zullen niet iemand voortrekken die nog volop in de verslaving
zit. De doorverwijzingen die gebeuren
vanuit de drughulpverlening zijn in die
zin zeer goed omdat ze verlopen over
de trajectbegeleider van De Sleutel die
goed kan inschatten of iemand klaar is
voor een tewerkstelling.

Wat betreft druggebruik is er absoluut
een nultolerantie op de werkvloer. We
werken met machines en dan is veiligheid toch prioriteit. Mensen die onder
invloed zijn op de werkvloer zullen dus
van de werkvloer verwijderd worden.
Bij voorkeur gaan ze dan wel direct
naar de begeleiders die eventuele
problemen kunnen bespreken.

De meeste starters hebben weinig tot
geen ervaring in het groen. Zij hebben
meestal wel een beroepsopleiding gevolgd maar dikwijls is dit een opleiding
voor in de bouw. De werkervaringen
in het verleden zijn ook zeer uiteenlopend van magazijnier tot taxichauffeur.
De ervaring in de groensector is vaak
beperkt tot het eigen kleine tuintje of
het verzorgen van de kamerplanten.
Het vooruitzicht om steeds buiten te
werken, is voor de meeste een belangrijke factor om te solliciteren voor deze
job. Onze ploeg startte op 15 januari en
tot nu werden ze serieus verwend door
het weer. Als het net een periode van
zwaar winterweer was geweest, hadden we misschien al een paar zieken
gehad. Fulltime buiten gaan werken
mag je niet onderschatten voor mensen
die langdurig werkloos zijn geweest.
De eerste contacten met het echte
groenwerk zijn ondertussen achter de
rug en de groep heeft al bewezen dat
ze leergierig en gemotiveerd zijn. Laat
dat werk maar komen!

In de eerste maanden blijven ze intensief op gesprek gaan bij de trajectbegeleider en individuele begeleider in
het dagcentrum. Starten met werken
heeft behoorlijk veel veranderingen
tot gevolg (inkomen, tijdsbesteding,
sociale contacten,....) en dan is het
zeker nuttig dat ze hierover kunnen
ventileren bij mensen waar ze al langer een band mee hebben.

Herhaaldelijk onder invloed op de
werkvloer verschijnen, zal een ontslag
tot gevolg hebben. In sommige gevallen is het moeilijk om in te schatten of
iemand onder invloed is. Een aantal
van onze mensen nemen nog medicatie of een dagelijkse hoeveelheid
methadon.
Uit ervaring weten we ondertussen
dat mensen die methadon of medicatie nemen best kunnen werken.
Het gebruik hiervan mag echter geen
uitvlucht worden om druggebruik goed
te praten. Een goede communicatie
met de drughulpverlening kan hier de
misverstanden uit de wereld helpen.

13
Nummer 9/2007

Bert (44) heeft een moeilijke tijd achter
de rug. Als zestienjarige geraakte hij zijn
ouders kwijt. Zijn middelbare school afmaken lukte nog net. Latijn-Grieks studeerde
hij. Maar daarna geraakte hij in het milieu
verzeild. Voor Bert het goed en wel besefte,
was hij verslaafd aan heroïne. In een poging om die verslaving onder controle te
krijgen, zocht hij hulp. ‘Mijn probleem zelf
werd aanvankelijk niet echt aangepakt.
Ik ben blij dat ik veranderd ben’. Vandaag
krijgt hij methadon gekaderd in een duidelijk omlijnd hulpverleningstraject. Hij is de
laatste 5 jaar in behandeling in het Dagcentrum van Antwerpen.
Bert heeft een serieus gat in zijn CV, en
dat had vooral te maken met zijn gebruik.
‘Eerst was ik 10 jaar werkloos. Daarna heb
me herpakt en haalde ik zelfs een diploma
als houtbewerker, maar ik geraakte opnieuw mijn werk kwijt...’. ‘Werk zoeken bij
een gewone baas vond ik moeilijk. Ik wou
niet oneerlijk zijn over mijn gebruik. Hier
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// Tewerkstelling //
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Ervaring doorgeven
binnen Sociale Economie
Pol Van Parys is sinds begin januari de werkplaatsleider van de nieuw opgestarte groen-afdeling in Antwerpen. Ervaring
in de tuinaanleg heeft hij meer dan genoeg. Hij was eerder 10 jaar actief als zelfstandig tuinbouwarchitect. Het werken met
(ex)drugverslaafden ziet hij als een uitdaging. Pol haalt heel wat voldoening uit het feit dat hij zijn ploeg alles kan aanleren,
van a tot z.

Je brengt veel ervaring mee
binnen. Helpt dat in je nieuwe
omgeving?

De overstap naar de sociale
economie is niet vanzelfsprekend?

Zeker en vast. Ook al ziet mijn dag
er nu wel helemaal anders uit dan
tijdens mijn vorige job. Ik stond al
lang niet meer stil bij al die handelingen die we dagelijks tijdens ons
werk doen. Een haag scheren, een
snoeischaar hanteren. Vroeger moest
het vooruitgaan. Nu bekijk ik dat met
een andere bril. Op elk moment de
veiligheid in acht nemen... Het is niet
voor niets dat we tijdens de eerste
werkweek een opleiding VCA gevolgd
hebben. En hier ben ik ook meer bezig
met het organiseren en het coachen in
plaats van zelf gewoon in het groen te
werken. Maar ik heb mijn draai al goed
gevonden.

POL

POL

Voor mij was 2006 een beetje een
kanteljaar. Ik voelde dat ik als zelfstandige niet meer de service kon geven
die ik wou geven. Ik kwam tijd te kort.
Ik ben dan ook iemand die echt tijd
wil investeren in het contact met mijn
klanten, proberen aanvoelen hoe ze
als tuinliefhebber in het leven staan.
Ofwel moest ik nóg meer werken ofwel
moest ik iemand in dienst nemen.
Zwaar investeren dus. Maar dat waren
voor mij geen opties. Ik had opnieuw
nood aan het menselijke. Ook op het
thuisfront begon de werkdruk serieus
te wegen. Samen met mijn vrouw besliste ik om mijn zaak stop te zetten.

Hoe ervaar je het werk binnen
de Sociale Werkplaats?
Ik haal veel voldoening uit het
aanleren van technische vaardigheden
aan mijn team. Het is echt van nul
af aan beginnen en alles van a tot z
uit de doeken doen. Ik heb een heel
goede ploeg en dat geeft energie.
Een pluim trouwens voor Mario die de
selectie verzorgde. Iedereen van het
team is stuk voor stuk van goede wil.
Het werktempo is hier wel behoorlijk
lager dan in de privé. Maar ze beseffen dat ze deze kans met twee handen
moeten grijpen. Intussen weten ze ook
hoe ik elkaar zit. Ik spreek de gasten
duidelijk aan op hun houding. Maar ze
klagen zeker niet en ze gaan ervoor.
POL

En de doelgroep? Werken met
(ex)drugverslaafden? Je hebt geen
ervaring met lesgeven en geen
kwaliﬁcatie als opvoeder.
Dat heeft me nooit afgeschrikt. Ik
was vroeger trouwens bij de scouts.
Alles heeft te maken met hoe je als
persoon in het leven staat. Ik ben
altijd sociaal geëngageerd geweest
en ook altijd druk in de weer. Reeds
als tiener. Was het nu als redder of als
kelner,... Ik heb spontaan altijd gezocht naar opportuniteiten waardoor
ik met andere mensen samen dingen
kon realiseren.

Paul De Neve

POL

Het werktempo is hier lager dan in de
privé, maar elkeen beseft dat ze deze
kans met twee handen moeten grijpen.

// Varia //

De Sleutel werkt samen met
Cercle Brugge aan Community-project
Bron: www.cerclebrugge.be

Dit innovatieve project creëert mogelijkheden zowel voor Cercle Brugge
als voor De Sleutel. Voor De Sleutel zal
het voetbal en de betrokkenheid van
een eerste klasseploeg extra aantrekkingskracht hebben. Concreet komt de
samenwerking erop neer dat men op
regelmatige basis een straatvoetbalmatch zal organiseren.
Verder is het de bedoeling om de profspelers van de club te betrekken bij de
sportactiviteiten die elke woensdagna-

middag georganiseerd worden binnen
de dagwerking van het dagcentrum in
Brugge. Deze sportactiviteiten kunnen
dankzij de samenwerking professioneel begeleid worden. We zijn er ook
van overtuigd dat de betrokkenheid
van de voetballers op de doelgroep
motiverend kan werken. Het zal hun
eigenwaarde versterken. Voor de
outreach-werkers biedt dit project de
mogelijkheid om de doelgroep op een
meer actieve wijze te benaderen.
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Het dagcentrum De Sleutel in Brugge
start met Cercle Brugge een gezamenlijk “community project”. De
profspelers van deze eerste klasse
voetbalploeg ondertekenen voortaan
spontaan een contract met daarin een
clausule waarmee ze zich engageren
voor een maatschappelijk doel. Eén
van de organisaties waarvoor de voetballers zich kunnen inzetten ten dienste van de maatschappij is De Sleutel
in Brugge.

Therapeutische Gemeenschap voor Dubbel Diagnose bestaat 10 jaar

Bloed, Zweet en Tranen!

De Therapeutische Gemeenschap voor
Dubbel Diagnose ‘De Sleutel’ viert dit
jaar zijn 10de verjaardag. Sinds 1997
bouwen we aan een gespecialiseerd
behandelprogramma voor mensen met
een dubbel diagnose problematiek:
een samengaan van een afhankelijkheids- en een psychiatrische problematiek. Om dit te vieren willen we de
tentoonstelling ‘Bloed, Zweet en Tranen’ ofﬁcieel openen samen met onze
verwijzers en partner-hulpverleners, en
dit op vrijdag 22 juni in de namiddag.
Noteer het alvast in uw agenda !
Sinds januari 2007 zijn de cliënten van
onze Therapeutische Gemeenschap
(TG) voor Dubbel Diagnose te Gent aan
de slag met het vormgeven van hun
levensverhaal - hun verleden, heden en
toekomst - in het medium beeldend. Dit
gebeurt onder begeleiding van Freia
Buntinx, stagiaire ‘creatieve therapie’.
Freia studeert aan de Hogeschool
Utrecht. Eens goed geïntegreerd in het
concept van ons behandelprogramma,
kon ze haar kwaliteiten als creatief the-

rapeute exploreren. Voor de TG is dit
een absolute meerwaarde gebleken:
creatieve therapie bood ons de kans
om met de cliënten op een non-verbale
manier te communiceren en dieperliggende zaken die voor sommigen moeilijk bespreekbaar zijn, aan bod te laten
komen.
Verschillende overtuigingen hebben
Freia de moed en inspiratie gegeven
om het project ‘Bloed, Zweet en Tranen’ op te starten: geloof in het feit
dat cliënten met een dubbel diagnose
problematiek, thema’s waarmee zij
dagelijks geconfronteerd worden en
die algemeen als negatief worden beschouwd, op een positieve manier aan
de buitenwereld kunnen meedelen,
namelijk door middel van beeldende
kunst. Geloof ook in het vak creatieve
therapie en wat dit teweeg kan brengen én de motivatie om dat bekend
te maken. En geloof in het team van
de TG, dat deze sprong in het diepe
ook durfde te wagen. Tweemaal in de
week komt Freia naar de TG in Gent om

de cliënten te
coachen in hun
keuze in thema,
vormgeving
en materiaal,
om zo samen
tot een goed
eindresultaat te
komen.
De tentoonstelling “Bloed,
Zweet en
Tranen” wordt gemaakt door, over en
voor de cliënten van de TG voor Dubbel
Diagnose. Zij zullen de bezoeker in hun
schilderijen, tekeningen, collages...
meer vertellen over wat zij hebben
meegemaakt, hoe zij hun leven ervaren
en wat zij in de toekomst zien. Iedereen is van harte welkom op de tentoonstelling van 25 juni tot 6 juli in Het
Geuzenhuis, Kantienberg 9 te Gent.
Meer info: Freia Buntinx
bloedzweetentranen@fracarita.org
Hou ook de website van De Sleutel in
het oog: www.desleutel.be

// 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 De Sleutelmagazine 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 De Sleutelmagazine 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 De Sleutelmagazine (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 dcbg.info@fracarita.org
Dagcentrum Brussel (DCBL)
Aanbeeldstraat 14
1210 Sint-Joost-ten-Node
T 02 230 26 16
F 02 230 75 96
E dcbl.info@fracarita.org
Dagcentrum Mechelen (DCM)
F. De Merodestraat 20
2800 Mechelen
T 015 20 09 64
F 015 20 09 65
E dcm.info@fracarita.org
Dagcentrum Gent (DCG)
Meerhem 30
9000 Gent
T 09 234 38 33
F 09 223 34 55
E dcg.info@fracarita.org
Crisisinterventiecentrum (CIC)
Botestraat 102
9032 Wondelgem
T 09 231 54 45
F 09 231 67 15
E cic.info@fracarita.org
Therapeutische Gemeenschap
Merelbeke (TGM)
Hundelgemsesteenweg 1
9820 Merelbeke
T 09 253 44 40
F 09 253 44 35
E tgm.info@fracarita.org
Therapeutische Gemeenschap
Gent (TGG)
Jozef Guislainstraat 43a
9000 Gent
T 09 342 88 01
F 09 342 87 95
E tgg.info@fracarita.org
Residentieel Kortdurend
Jongerenprogramma
Zuidmoerstraat 165
9900 Eeklo
T 09 377 25 26
F 09 377 78 64
E rkj.info@fracarita.org
Preventiedienst
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 socwpg.info@fracarita.org

