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In onze secundaire scholen zouden zo’n 15.000 kinderen tussen twaalf en
achttien jaar meermaals per week cannabis gebruiken. Jongeren bij ons in
behandeling, starten gemiddeld op hun 12 jaar met het gebruiken van cannabis... We openen hierna dus niet toevallig met ons standpunt rond cannabis. De media stuurt over het gevaar van het gebruik van cannabis heel wat
tegenstrijdige berichten de wereld in. Wij vinden het belangrijk erop te wijzen
dat een joint minder onschuldig is dan velen denken, zeker voor jongeren.
Er is de voorbije jaren een gedoogbeleid gevoerd voor cannabis. Wij oordelen dat volwassenen met een drugprobleem a priori niet thuishoren in de
gevangenis maar wel in de hulpverlening. Naar jongeren toe vragen we echter
een strak ontradingsbeleid. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat cannabis schadelijk is en dit niet alleen op het vlak van gezondheid. Vaak volgt
immers een probleem inzake achterstelling. Jongeren die frequent cannabis
gebruiken, lopen heel wat ontwikkelingskansen mis en dit op diverse vlakken
(emotioneel, lichamelijk, verstandelijk, sociaal). Op die manier komen ze in
problemen terecht die later enkel moeizaam te herstellen zijn.
Het problematisch gebruik bij jongeren is een relatief nieuw probleem. Het
vinden van een goed maatschappelijk antwoord hierop vraagt tijd, zeker ook
voor onze politici. Vanuit de hulpverlening zijn we zeker bereid om onze steen
hiertoe bij te dragen.
Op elke hoek van de straat kan je vandaag drugs vinden. Als vader van vier
jonge kinderen bezorgt dit me een bang hart. Op diverse fori bepleit ik daarom het versterken van de banden tussen justitie en hulpverlening. Zo vragen
we de uitbreiding van het proefproject in Gent: wie omwille van druggebruik
tegen de lamp loopt, moet in een hulpverleningstraject komen. Gebruikers
die druggerelateerde criminaliteit plegen moeten voor een gespecialiseerde
rechtbank verschijnen. In dergelijke ‘drugbehandelingskamers’ is het de
rechter die de dader verwijst naar de hulpverlening en vinger aan de pols
houdt inzage voorwaarden van verwijzing.
Verder wil ik stilstaan bij de mediaberichtgeving rond de situatie in onze
dagcentra, meer speciﬁek in Brugge. We trokken bewust aan de alarmbel om
het probleem (dat zich stelt in de volledige drughulpverlening), op de politieke
agenda te krijgen. Op termijn dreigt ons dagcentrum in Brugge immers in de
problemen te komen. Dit centrum werkt al tien jaar met Veiligheids & Preventiecontracten en met personeel in het kader van de Gerechtelijke Alternatieve
Maatregelen. Tot op vandaag staan zij op de loonlijst van de stad Brugge.
Omdat de federale overheid deze loonsubsidies plafonneert, legt het stadsbestuur legt elk jaar bijna 80.000 euro bij. De stad Brugge kan dit echter niet
blijven doen. Ook andere steden wellicht niet. Gelukkig krijgen we signalen
dat er echt gezocht wordt naar een federale oplossing. In elk geval werken wij
onverminderd verder.
Met enige trots wil ik afsluiten met een bijzondere erkenning voor onze
organisatie. De Sleutel mag haar werking de komende 2 jaar immers verder
uitbouwen onder de Hoge Bescherming van Prinses Mathilde: een pluim voor
alle medewerkers die dagdagelijks goed werk leveren. Het motiveert ons om
verder creatief en geëngageerd aan de slag te blijven.
Veel leesgenot.

// Visie //

Standpunt:

Het gebruik van cannabis niet banaliseren
3

De media sturen heel wat tegenstrijdige berichten de wereld in over het gevaar
van cannabis. Vanuit De Sleutel vinden wij het belangrijk erop te wijzen dat een
joint minder onschuldig is dan velen denken, zeker voor jongeren. Met dit standpunt willen we correcte informatie aanleveren waardoor het maatschappelijk
debat beter gevoerd kan worden en het beleid met meer kennis van zaken kan
inspelen op het probleem.

Anne Van Duyse

Cannabis veroorzaakt bij beperkt gebruik weinig of geen problemen (bijvoorbeeld gedurende een korte periode
of slechts bij enkele gelegenheden
per jaar). Toch oordelen we vanuit De
Sleutel dat het gebruik explicieter moet
ontraden worden. Dit is in het bijzonder
het geval bij adolescenten, omdat zij in
die levensfase meer kwetsbaar zijn.
Uit de Gezondheidsenquête België van
2004 blijkt dat 6,7% van deze adolescenten, namelijk de leeftijdsgroep van
15 tot 24 jarige Belgen, minstens één
keer cannabis gebruikte gedurende de
laatste 30 dagen. Omgerekend betekent
dit dat bijna 86 000 15 à 24 jarigen in
België recentelijk cannabis gebruikten.
We zien bovendien dat bij ongeveer
20% van de hulpvragen rond drugs,
cannabis primair de aanleiding is om in
behandeling te gaan. Dit cijfer komt uit
Europees onderzoek en is vergelijkbaar
met Belgische cijfers. Je kunt dus zeker
verslaafd worden aan cannabis. Zoals
bij elke verslaving is deze bij cannabis
onlosmakelijk verbonden met het fenomeen craving. Craving is een oncontroleerbare, onweerstaanbare drang om
de drug te gebruiken. Veel herval heeft
te maken met dit fenomeen.

ze willen stoppen met cannabis of
omdat er door het cannabisgebruik
gedragsproblemen of familiale problemen opduiken. Daar willen ze hulp
voor.

Effecten van cannabis
Vijf soorten risico’s waarom we
cannabisgebruik ontraden:
1. Ongewenste bijwerkingen
Cannabis kan onmiddellijke ongewenste lichamelijke en psychische
bijwerkingen veroorzaken. Sommige
zijn relatief onschuldig (bijvoorbeeld
snellere hartslag of hartkloppingen).

2. Chronische longproblemen
Het roken van joints kan longschade
veroorzaken. Langdurig intensief cannabisgebruik veroorzaakt chronische longproblemen en chronische bronchitis.
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De hulpvragen over cannabis die aan
de drughulpverlening gesteld worden,
komen zowel van gebruikers als van
vrienden en familieleden. Soms zijn het
vragen naar informatie over cannabis.
Maar vaak kloppen mensen aan omdat

Cannabis werkt echter ook in op de
reactiesnelheid: reﬂexen verminderen,
wat soms aanleiding geeft tot verkeersongevallen. Cannabis zorgt er ook voor
dat we minder goed onthouden, dat
ons denkproces wordt bemoeilijkt. Op
emotioneel vlak kunnen onaangename
gevoelens versterkt worden (bijvoorbeeld angsten, zich down voelen,
ﬂippen met hevige paniekaanvallen of
zelfmoordneigingen).
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De Sleutel - Mensen kansen groeien
Ons standpunt rond cannabis kadert in de visie van De Sleutel:
Geloof in de meerwaarde van een drugvrij leven is onze drijfveer.
Vanuit dit geloof helpen we de cliënt zich zelf optimaal te realiseren en
zich te reïntegreren in de samenleving. Wij kiezen ervoor om
in samenspraak met de cliënt veranderingsgericht te werken.

3. Psychiatrische aandoeningen
Cannabisgebruik verhoogt het risico
op psychiatrische aandoeningen met
meer dan 40%. Regelmatige gebruikers
krijgen in de eerste plaats te maken met
het lethargiesyndroom en depressies.
Ze verliezen interesse in alledaagse
zaken en worden apathisch. Ze gaan op
een lager niveau functioneren en minder activiteiten ondernemen en hebben
minder sociale contacten. Bovendien
wijzen diverse studies erop dat er een
duidelijk verband bestaat tussen cannabis en psychosen. Een psychose is
een ernstige, bedreigende toestand
met wanen, paranoia en hallucinaties.
Cannabisgebruikers hebben volgens
recente studies 41% meer kans om een
psychose te ontwikkelen dan niet-gebruikers. Hoe zwaarder en frequenter
het cannabisgebruik, hoe meer kans op
psychosen. Ook een jonge beginleeftijd
verhoogt het risico op psychose.
4. Beschadiging van de hersencellen
Het cannabisgebruik heeft een neurotoxisch effect: het beschadigt onze
hersencellen (net zoals alcohol), in het
bijzonder bij adolescenten. Dit heeft
te maken met de speciﬁeke ontwikkelingsfase van de hersendelen (de
prefrontale schors) tijdens de adolescentie. Cannabisgebruik moet dan ook
duidelijk worden ontraden bij jongeren.
5. Sociale impact
Een van de gevolgen van cannabisgebruik is de vermindering van het
vermogen om complexe problemen op
te lossen, informatie te onthouden en
om dingen te leren. Dat veroorzaakt
een achterstand in intellectuele en
sociale vaardigheden. Dit heeft tot
gevolg dat wie regelmatig en langdurig
cannabis gebruikt, gemiddeld minder
goed presteert op school of op het

werk. Verder toont onderzoek aan dat
deze blowers langer zonder werk zitten
en minder verdienen. Een ander effect
van cannabisgebruik is de sterkere
focus op de eigen persoon: sommige
mensen trekken zich terug, schermen
zich af onder invloed van cannabis. De
combinatie van de sterkere focus op
de eigen persoon met de verminderde
intellectuele prestaties door regelmatig cannabisgebruik, leiden tot een
lagere motivatie bij maatschappelijke
participatie. Zo vallen jongeren uit de
boot. Omdat deze jongeren zich juist zo
terugtrekken en geen klachten formuleren of overlast bezorgen, wordt het
probleem vaak niet herkend. Dat is het
schrijnende aan deze situatie.

Preventie
Het is belangrijk dat jongeren een
juist beeld te hebben over cannabis.
Zij overschatten vaak hoeveel mensen
cannabis gebruiken en dat werkt cannabisgebruik in de hand, daardoor
beginnen ze er zelf eerder aan.
Deze redenering heeft 2 facetten:
1. De jongere vindt gemakkelijk een
argument om drugs te gebruiken (alle
anderen van mijn leeftijd roken ook
cannabis);
2. De jongere doet wat hij veronderstelt
dat er van hem verwacht wordt (ik wil
erbij horen). Dit heet normovertuiging.
Onderzoeken naar effectiviteit van preventie tonen aan dat normovertuiging
een component is die in preventieprogramma’s over cannabis moet worden
opgenomen. Preventie dient verder in
het onderwijs geïntegreerd te worden,
maar gezinnen en organisaties waar jongeren terecht komen voor hun vrijetijdsbesteding, zijn belangrijke andere werkterreinen. Naast de universele preventie
voor alle leden van de maatschappij ,

dr Van Duyse: “De Sleutel waarschuwt
voor het banaliseren van cannabisgebruik
en pleit voor een krachtiger ontradingsbeleid, vooral naar jongeren toe.”
is drugpreventie gericht op kwetsbare
groepen of individuen in onze samenleving een belangrijke nieuwe focus voor
kwalitatieve gezondheidszorg.

Besluit
De Sleutel oordeelt dat cannabisgebruik een gevaar vormt voor de gezondheid en voor de maatschappij. Cijfers
tonen de ernst van de problemen aan,
in het bijzonder bij jongeren.
We streven naar een samenleving waarbij iedereen die in de eigen omgeving
wordt geconfronteerd met cannabisgebruik over dit gebruik kan spreken en
indien nodig de gebruiker kan doorverwijzen naar de hulpverlening.
De Sleutel steunt het depenaliseringsbeleid t.a.v. beperkt cannabisgebruik
bij volwassenen. Dit moet m.a.w. geen
prioriteit zijn in het vervolgingsbeleid.
Tegelijkertijd waarschuwen we echter
voor het banaliseren van cannabisgebruik en pleiten we voor een krachtiger
ontradingsbeleid, in het bijzonder t.a.v.
jongeren.
We beseffen dat druggebruik niet alleen via wetgeving kan bestreden
worden. Dit zal vooral moeten gebeuren via een gerichte preventie en een
maatschappelijke responsabilisering,
vooral in een pedagogische context.
Een groter maatschappelijk draagvlak
is hiervoor noodzakelijk.
We pleiten tot slot dan ook voor het blijven investeren in de verdere uitbouw
van de drughulpverlening en preventie,
in het bijzonder in vroegdetectie en
vroeginterventie. Jongeren met cannabisproblemen kunnen op die manier
snel en adequaat geholpen worden.

// Hulpverlening //

“Verslaafden naar
een drugvrij leven leiden”
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Waarom zoveel mensen zich engageren? Het goede doen...
Knack Weekend bracht eind december een speciaal nummer uit rond engagement. Passeerden in dit eindejaarsnummer o.m. de revue: Peter Piot, Ludo De Brabander,
Christophe Lambrecht, Rudi Vranckx, Helmut Lotti, ... Voor
deze reeks werd ook Inge Drappier, als leidinggevende
therapeute van ons Dagcentrum in Gent, aangezocht voor
een interview. Het werd een mooi portret.

Inge Drappier – leidinggevende therapeute in dagcentrum De Sleutel in Gent –
wil verslaafden naar een drugvrij leven leiden
,,Ik ben gefascineerd door mensen en hun verhalen. Daarom ben ik psychologie gaan studeren en ben ik in de hulpverlening gestapt. Ik kan mensen die door de mazen van
het net glippen niet in de kou laten. Ik herinner mij hoe
mijn vader me als tiener enkele keren uit zogenaamd foute
kroegen kwam halen. De andere kant van de maatschappij
interesseerde me toen al. Ooit trok ik een jaar door Azië.
Het intrigeerde me hoe de mensen daar zin geven aan hun
leven. Die zingeving mis ik vaak bij druggebruikers. Precies omdat ze een leegte ervaren, zoeken sommigen hun
toevlucht tot roesmiddelen.”
,,Drugsverslaafden zijn mensen zoals u en ik. Alleen hebben zij andere keuzes gemaakt. In de maatschappij leeft
de idee dat verslaafden de problemen zelf gezocht hebben en ze dus ook maar zelf moeten oplossen. Dat klopt
totaal niet. Daarom vind ik het belangrijk om dit thema
op de agenda te houden. Er worden nog altijd te weinig
ﬁnanciële middelen vrijgemaakt voor het reïntegreren
van druggebruikers, er is bijna een constant gebrek aan
opvangcapaciteit. Ik ben zelf moeder en zou het een ﬁjne
gedachte vinden dat mijn kind, als het ooit in nesten geraakt, iemand mag kruisen die bereid is hem weer op weg
te helpen.”
,,Mijn klanten moeten geen vrienden worden. De therapie
is niet vrijblijvend. Ik geloof heel sterk in verandering. Ik
heb hier in 15 jaar tijd duizenden mensen zien passeren.
De ene zal het beter vergaan dan de andere. Sommigen
blijven me opzoeken, bijvoorbeeld om te vertellen dat ze
Bron: Weekend Knack 19 december 2007, met dank aan de auteur Peter Van Duyck

papa of mama zijn geworden of dat ze een nieuwe job
hebben gevonden. Blijkbaar heb ik voor hen iets betekend. Als een therapie niet lukt, is dat een teken dat ik niet
de juiste hulpverlener op het juiste moment was. Engagement houdt ook in dat je niet mag verzanden in naïviteit.
Anders brand je op.”
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Dagwerking Dagcentrum Brugge
ervaart meerwaarde bij samenwerking met Cercle Brugge
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De positieve aandacht die de doelgroep
dankzij deze sportactiviteiten kan ervaren,
mag niet onderschat worden in het proces
van motivatie.

Sinds vorig jaar werkt het dagcentrum
te Brugge samen met Cercle Brugge.
De spelers van deze eerste klasse
voetbalploeg engageren zich op regelmatige basis om de sportactiviteiten
van onze dagwerking te begeleiden.
De samenwerking kadert zowel in het
preventiewerk als in de vroeg-detectie.

Paul De Neve

Dit innovatieve “Community Project”
past in de missie van Cercle Brugge
en heeft een meerwaarde zowel voor
de voetbalvereniging als voor het
dagcentrum. Cercle Brugge wil dat de
spelers zich tijdens hun vrije tijd enkele
uren per week inzetten voor een project
met een maatschappelijk doel. Voor
de doelgroep van De Sleutel zorgt het
voetbal en de betrokkenheid van een
eerste klasseploeg voor extra aantrekkingskracht.
In dit groepsprogramma wordt via diverse activiteiten intensief motiverend
gewerkt. Naast gespreksgroepen, informatiesessies, trainingen rond sociale
vaardigheden en huishoudelijke activiteiten vormen ook sportactiviteiten een
vast onderdeel van het programma. De

dagopvang is een kortdurend behandelingsprogramma dat zich richt tot die
druggebruikers die nood hebben aan
structuur en daginvulling. Clean zijn is
geen voorwaarde om van start te gaan.
Wel moet de gebruiker dit als doel willen voorop stellen.
Elke woensdagnamiddag begeleiden
de spelers de sportactiviteiten die op
het programma staan van de cliënten
die zich laten behandelen in onze
dagopvang. ‘Die begeleiding door
spelers van Cercle Brugge met de
ondersteuning van de groepswerkers
zal de kwaliteit van de sportactiviteiten
verhogen. De positieve aandacht die de
doelgroep op deze wijze kan ervaren,
mag niet onderschat worden in het
proces van motivatie’, aldus Dirk Dobbelaere van het dagcentrum.

“Het is een rijke ervaring om te sporten
met topvoetballers. Ze zijn heel open
minded tegenover ons. Voor mij is het
gewoon de MAKS! Lang leve Cercle!”
“Ik vind het positief omdat de spelers
niet neerbuigend naar ons kijken en
zelfs geïnteresseerd zijn in ons probleem en hoe er hier in De Sleutel aan
gewerkt wordt”.
“Ik vind de samenwerking goed meevallen. De spelers zijn aangenaam en
zeker niet minachtend. Soms komen
wij met voorstellen voor sport, de
andere keer de spelers van Cercle. Ik
hoop dat de samenwerking lang zal
duren. Voor mij is het een kans om de
spelers beter te leren kennen. Het zorgt
voor een mooie aﬂeiding”.
“CERCLE IS TOP: Interessante tips rond
sportbeoefening en gezondheid, leren
verliezen, goede begeleiding en advies

in ﬁtness en rond gezondheid. Nu
een echte Cercle-fan en... prachtige
matchen!”
“De spelers beschouwen ons niet als
mindere mensen. Ze zijn vriendelijk en
spontaan tegenover ons. Ik vind het
leuk dat Cercle wil samenwerken en
een supermaks gebaar dat we gratis
kaarten krijgen voor de matchen...”
‘Onze cliënten vinden het duidelijk
een unieke ervaring om de spelers van
Cercle Brugge beter te leren kennen.
En natuurlijk ook omgekeerd. In het
begin wisten we niet wat we mochten
verwachten of hoe de samenwerking
zou verlopen... Nu kijken we telkens uit
naar de volgende sportactiviteit. Elk gebeuren is voor ieder van ons opnieuw
de max!’, aldus Dirk, coördinator van
de dagwerking.
Op termijn is het de bedoeling om in
samenwerking met Cercle ook straatvoetbal op te starten. Met de bal als
werkinstrument zullen de preventiewerkers van het dagcentrum met de
spelers van Cercle op pad gaan. Op die
manier wil het dagcentrum rondhangende jongeren bereiken die te vinden
zijn voor een partij straatvoetbal
met deze bekende spelers. Vandaag
geraken heel wat minderjarigen, ook
in Brugge, niet geïntegreerd in de
bestaande vrijetijdswerking voor jongeren. Niet zelden zijn dit jongeren die tot
een risicogroep behoren wat druggebruik betreft.
Het gaat om jongeren die spijbelen,
blowen,... mogelijks voor overlast
zorgen. Onze preventiewerkers zoeken
deze jongeren dagelijks op, leggen
contact en bespreken hulpverlening
indien daar vraag naar is.

// Zingeving //

Een zoektocht naar het waarom...
Hoe mensen hun “drive” terugvinden

Paul De Neve

Binnen De Sleutel stellen we vast dat sommige cliënten
tijdens de langdurige programma’s plots afhaken, soms
zelfs totaal onverwachts. We zien dit gebeuren bij cliënten
die reeds met succes het programma van de therapeutische
gemeenschap hebben doorlopen en in het tussenhuis volop
bezig zijn om zich te reïntegreren in de samenleving. Ze
volgen een opleiding, willen een vaste job vinden en volhouden, een vaste partner hebben, één avond per week naar de
ﬁtness, sparen voor een nieuwe auto... Veel om naar uit te
kijken en toch hervallen.

‘Als eerste stap begon ik met het interviewen van een aantal
medewerkers van De Sleutel. Het waren eerder verkennende
gesprekken met begeleiders uit zowel de ambulante als de
residentiële setting. Ik wou van hen horen waar ze tijdens
hun begeleiding van ex- gebruikers vast geraken, wanneer
ze in hun behandeling geen vooruitgang meer zien’ aldus
Mie Verdonck, ook actief als bondingpsychotherapeute.
Bedoeling van de gesprekken was ook van de begeleiders
te horen wat zingeving voor hen betekent, hoe ze dit in hun
programma aan bod lieten komen.

‘Stilletjes aan, zonder duidelijke signalen, blijken deze
>>>
cliënten (ex-gebruikers) geconfronteerd te worden met
een leegte, een vraag naar zingeving. Op de een of andere
manier geraken ze geblokkeerd en vinden ze zelf geen hulpOm clean door het leven te kunnen gaan
middelen om uit de leegte te stappen. Pas als ze effectief
moest
ik drastisch veranderen van levensstijl
alleen kunnen gaan wonen, ontstaat voor sommigen
dé grote confrontatie met een leegte, eigenlijk een
“Mijn leven is helemaal anders, nu. Vroeger overdag slapen,
vraag naar zingeving’, zo vertelt Mie Verdonck. Als
’s nachts wakker. Nu sta ik om 5h op, 10 à 12h werken, thuiskobegeleidster kreeg ze de opdracht om via getuigemen,
koken... Ik kon toen gerust 3 dagen zonder eten. Nu moet ik
nissen en gesprekken met collega-begeleiders
ook
meer
voorzien. Ik werd niet echt gedwongen om te stoppen, of
deze problematiek te verkennen, in het kader
ergens
toch
wel. Bij mijn derde passage in het CIC (crisisinterventievan het verdiepen van onze drughulpprocentrum) heb ik de keuze gemaakt voor behandeling. De politie zat me
gramma’s.
op
de hielen en ik had net een overdosis overleefd. Daarbij was er ook
Die vaststelling zorgde ervoor dat we
nog
de
miserie thuis: ik mocht niet meer thuis komen, ik zag geen uitweg
binnen het netwerk van De Sleutel
meer
waarin
of waaruit. Die overdosis was eigenlijk bewust: met ’t lief was het
beginnen zoeken zijn naar de waarde
uit, ik had bij een kameraad gepiekt en werd daar buitengezet. Dan is er een
van zingeving als antwoord op
moment
van weg willen zijn. Dankzij haar moeder ben ik in het ziekenhuis beland.
het herval. En indien dit een
De
dokter
zei:
”Je hebt geluk gehad, ’t had gedaan kunnen zijn!” Toen dacht ik: ‘ik
antwoord is moeten we dan
wil
dat
niet
meer
eigenlijk.’ Er was altijd wel ergens een kant die dat niet meer wilde.
ook tijdens het begeleidingsIk wilde mezelf redden. ’t Is genoeg geweest. Gebruik en alles wat erbij komt wil ik niet
proces niet meer aandacht
meer”.
hebben en inspelen op
zingevingsvragen?
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Hoe komt het toch dat sommige van onze cliënten erin slagen zich te integreren in de maatschappij en nadien
uiteindelijk toch hervallen in gebruik? Om het antwoord op deze intrigerende vraag te vinden, deden we binnen
De Sleutel de voorbije maanden een gerichte bevraging zowel bij ex-gebruikers als hulpverleners. Tijdens onze
zoektocht bleek telkens opnieuw dat het zoeken naar (of niet vinden van) ‘een nieuwe zin’ in het leven na de
drugs een zeer belangrijk gegeven is. Moge we hieruit besluiten dat er ook tijdens de behandelingsfase ruimer
aandacht moet zijn voor het werken met persoonlijke zingevingsvragen van cliënten? Samen met Mie Verdonck
reconstrueren we het proces van deze zoektocht.
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// Zingeving //

“Wat zorgt ervoor dat mijn leven
zonder drugs de moeite waard is
en blijft?” Dat is de kernvraag
voor onze bewoners.

8

MIE VERDONCK ‘Ik stelde vast dat elke begeleider bezig is

met zingeving. Elkeen tracht dit ook op een eigen manier,
met eigen accenten inhoud te geven. Afhankelijk van de
eigen ervaringen, de persoonlijke visie van de betrokken
begeleider’. Een volgende stap was het in gesprek gaan met
ervaringsdeskundigen, begeleiders die zelf hun verslaving
overwonnen hadden. ‘Het gesprek met drie ervaringsdeskundigen was heel verrijkend. Zij gaven aan dat het bezig
zijn met persoonlijke zingeving, soms jarenlang, van wezenlijk belang is voor een leven in tevredenheid, voor een leven
zonder drugs. Zingeving is ook veel meer en veel ruimer dan
vrije tijd, het is iets persoonlijks’.
MIE VERDONCK ‘De kernvraag voor ons als begeleiding is:

hoe spelen we hierop in bij ons behandelprogramma? Hoe
kunnen we die zoektocht naar zingeving ondersteunen?’

Goesting geven om op verkenning te gaan
MIE VERDONCK ‘Onze therapeutische gemeenschap in

Merelbeke organiseert met de bewoners twee maal per jaar
een verdiepingsdriedaagse. Het thema van de driedaagse
in maart 2006 was zingeving. Het doel was iedereen de
waarde van zingeving te laten voelen en hen goesting te
doen krijgen om op verkenning te gaan’.
Waartoe ben je echt aangetrokken? Wat zijn je interesses, je
passies, wat deed je vroeger graag, naar wie keek je vroeger
op, wat zijn je dromen...? Het was de bedoeling om de bewoners een aanzet te geven, ... Zonder pasklare antwoorden
te willen voorkauwen. Op die manier hoopten we dat het
mogelijk werd de “persoonlijke vrije tijd” van onze bewoners anders in te vullen.
‘Als afsluiter van die driedaagse organiseerden we een “zingevingsmarkt”. De begeleiders zorgden voor voorwerpen
die ergens te maken hadden met zingeving. Al deze zaken
werden op aantrekkelijke manier uitgestald, als marktstand-

Om het antwoord op die vraag beter in te vullen, hebben we
aanvullend de stap gezet naar een aantal ex-cliënten. De
kernvraag voor de bewoners werd “Wat zorgt ervoor dat mijn
leven zonder drugs de moeite waard is en blijft?”
‘De ex-cliënten gingen echt enthousiast in op onze vraag.
Ze getuigden graag en toonden veel dankbaarheid naar De
Capoeira: zinvolle vrije tijd
Sleutel’, zo stelde Mie Verdonck vast. ‘Behandeling blijkt
voor hen een aanzet om zichzelf in de toekomst verder te
“Vanaf de tweede fase in de therapeutische gemeenschap
ontplooien, te ontwikkelen. Ze schrijven zich in voor een
moest ik een vereniging zoeken. Ik wou vroeger altijd geopleiding, zoeken een job, maken werk van relaties,
vechtsport doen, maar mocht niet van thuis. Ik mocht wel
verdiepen zich,... Het voelen van verbondenheid met
voetballen, maar dat deed ik niet graag. Nu wou ik niet boksen
enkele peers, met hun individuele begeleider vormt
of kickboksen: dit zou voor mij alleen maar agressie opwekken.
hierin de basis. Doordat ze zichzelf hierdoor meer
Via via ben ik aan een folder geraakt die me nieuwsgierig maakte.
de moeite waard vinden, vinden ze de kracht om
’t Enige dat ik op voorhand wist was dat je lenig moest zijn en dat je
positief voor zichzelf verder te willen gaan ...
lichaam in topconditie moest verkeren. Dat vind ik belangrijk”.
Hun leven wordt geleidelijk aan echt de moeite
waard!’

Een werk uit de tentoonstelling “Bloed zweet en Tranen”: ook creatieve therapie
helpt cliënten in hun zoektocht naar zingeving, balans en helpt antwoord geven
op de vraag: “wie ben ik en wie wil ik graag zijn?”

jes verspreid over het huis. Bedoeling was dat elke bewoner
in een veilige en gepaste sfeer op verkenning kon gaan:
verrast, enthousiast, stilletjes mijmerend ...’.

gen als kind zeer herkenbaar is. Ze stelden ook vast dat ze
niet gewoon waren om daarover te praten, maar het wel
zeer tof en belangrijk vinden dit te kunnen doen op zo een
ongedwongen manier’.

MIE VERDONCK ‘Welke soort voorwerpen? Bijvoorbeeld reis-

brochures, beeldhouwmateriaal, tekenmateriaal, boeken
over koken, ﬂamencodansen, over fotomateriaal, sporten ...
Dankzij dat aanbod aan materiaal begonnen de bewoners
op een spontane manier te praten’.
Mie vertelt het verhaal van één van de cliënten die nog nooit
echt gereisd had. Deze bewoner merkte de landkaart van
Spanje op. ‘Zijn vader woont in Spanje. En eigenlijk wil hij

Dankzij het uitwisselen van allerlei ervaringen, het vertellen van indrukken, het alleen op onderzoek gaan, maar
evengoed het wat afgesloten in gedachten verzonken zitten
... slaagden we erin om de bewoners concrete plannen te
helpen maken.

‘De goesting in het leven werd als het ware bruisend
voelbaar. Het werd een heel geslaagde driedaagse. Nadien
vroegen we ons dan ook af of we
zingeving niet op een actievere
“Capoeira is eigenlijk een dans, een lichte vorm van gevechtsport. Daarvoor moet
manier een plaats moeten geven
je lenig en krachtig zijn. Het is schitterend om naar te kijken, maar nog beter om
in het programma. Moet of kan
het zelf te doen. ’t Geeft me echt voldoening. Op training is veel ’t zelfde maar ’t is
dit systematisch?’, zo vraagt Mie
moeilijk! ’t Komt van Brazilië. Bij de eerste kennismaking wist ik dat ik dat wou
Verdonck zich af.
doen. Nu ben ik 2 jaar bezig. ’t Brengt ook gezelligheid met de groep. Soms zijn
er workshops met nog andere groepen. Het is zeer tof. Ik wil dit blijven doen.
Zingeving is een heel actueel thema.
Bij Capoeira zijn er veel bewegingen die een ander niet zal kunnen. SierlijkVeel mensen zijn “zoekende”. ‘Mensen
heid... Boksen is maar boksen. Er wordt veel geoefend op kracht op de
hebben weinig houvast, maar krijgen een
armen, dat lukt me goed. Nu heb ik 2 koorden: geel en groen. Ik zal niet
overaanbod van prikkels, alles is mogedenken dat ik beter ben dan de ander. Elk doet zijn ding. De leermeester
lijk. Tegelijk is men steeds minder tevreden
is belangrijk, ik heb daar een band mee. Hij komt tussen, verbetert en
met wat er is. Niet alleen jongeren zoeken
zegt hoe het moet. Capoeira is ook een bepaalde levensstijl. Er wordt
naar kicks, naar het grensoverschrijdende, het
op een muziekinstrument gespeeld dat ik zeer graag hoor. Ik kreeg
grensverleggende. Dit is een maatschappelijk
er zelf zo één cadeau van de leermeester. Een echte uit Brazilië.
thema waar veel mensen op verschillende wijze
Thuis heeft het een special plekje gekregen. Ik stoef niet graag,
mee worstelen.
maar ik denk wel dat ik bij de betere hoor. Ik doe dat graag. Ik
heb ook goesting om naar Brazilië te gaan. Mijn leermester
Naast al de zaken die in ieders leven echt moeten,
heeft me uitgenodigd. Daar zouden we bij mensen logeren
heeft men nood aan zingeving. Engagementen waar ze
en zo. Het is mijn droom om daar te zijn en Capoeira te zien
kunnen in opgaan en deugd aan beleven. Een bezigheid
op straat. Ik ben blij dit ontdekt te hebben!”
die hen in staat stelt om tijd en ruimte los te laten. Voor
een ex-verslaafde telt dit des te meer. ‘Stoppen met gebruik
betekent immers geconfronteerd worden met een enorm
daar al lang op bezoek gaan. Dankzij die confrontatie stelt
gat. Het is een ontzettend moeilijke opdracht om die leegte
deze cliënt zichzelf nu een concreet doel: Hij wil gaan werin te vullen! Maar het kan zeker’.
ken omdat hij geld nodig heeft om die reis te maken, deze
keer op een legale manier.‘
De Sleutel werkt momenteel binnen een werkgroep rond het
thema zingeving om te kijken hoe we dit thema beter in de
Of het boek over godsdienst. ‘Dat boek zette een bewoner
programma’s kunnen integreren.
die katholiek was opgevoed aan om in gesprek te gaan met
een moslim. Samen ontdekten ze dat wat ze thuis meekre-
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// Wetenschappelijk Onderzoek //

Het gebruik van meetinstrumenten in de
Het is meer dan alleen maar afnemen!
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Zoals de schrijnwerker beschikt over zaag, hamer en
meetlat voor het uitoefenen van zijn beroep, zo ook hebben praktijkwerkers in de verslavingszorg instrumenten
ter beschikking. Het al dan niet gebruik maken van die
instrumenten maakt wel eens het verschil tussen een
vriendschappelijke babbel en een doelgericht begeleidend
gesprek tussen hulpverlener en cliënt ...
In de ambulante centra loopt sinds het begin van dit jaar
een onderzoeksproject, aangestuurd vanuit de dienst
Wetenschappelijk Onderzoek en gecoached door Prof. Dr.
J. De Maeseneer (Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidzorg, UGent) en Prof. Dr. E. Broekaert
(Vakgroep Orthopedagogiek, UGent). De bedoeling van het
project bestaat erin om in een door toeval bepaald, maar
gecontroleerd opzet (afgekort RCT = randomized controlled trial), evidentie aan te tonen vóór het gebruiken van
meetinstrumenten in de begeleidende gespreksvoering
met cliënten. Met instrumenten bedoelen we niet enkel
diagnostische tests. Het gaat om álle instrumenten of hulpmiddelen, die kunnen helpen bij het structureren van de
begeleiding en bij het voeren van meer doelgerichte begeleidende gesprekken. Het kan gaan van gestructureerde of
half gestructureerde interviews, over door de cliënt zelf in te
vullen vragenlijsten, (huis)werkbladen, evolutiestaten, ... tot
een vaste structuur van agenda per begeleidend gesprek.

wens gerespecteerd. Weigeren is nochtans zeldzaam. De
meeste cliënten nemen graag deel aan een onderzoek. Ze
voelen zich erkend in hun mogelijkheden ergens positief
aan bij te dragen.
De instrumenten waarvoor we gekozen hebben, liggen
in het verlengde van recent heroplevende inzichten in de
kracht van positieve bekrachtiging en van een meer oplossingsgerichte benadering. Het zijn de PREDI – een psychosociaal en op capaciteiten georiënteerd diagnostisch
systeem- en de RCQ – een vragenlijst die, per middel dat
gebruikt wordt, peilt naar de veranderingsbereidheid in
middelengebruik. We hopen dat beide instrumenten kunnen helpen in het aan de oppervlakte brengen van de sterke kanten van cliënten. Ze bieden een positief georiënteerd
kader waarrond de begeleidende gesprekken verder gevoerd kunnen worden. Na een vrij volledige inschatting van
de problemen in de oriëntatiesessies, ondermeer op basis
van de EuropASI, moet er terug vooruit worden gekeken in
de individuele begeleiding. Waar wil de cliënt naartoe met
zijn leven (veranderingswens) en waar bevinden zich mogelijkheden, welke zijn de kansen? Kunnen de sterke kanten
van een cliënt in één leefgebied worden aangewend om een
positieve ervaring op te doen in een ander leefgebied, dat
nu als problematisch wordt beleefd én waar de cliënt een
veranderingswens heeft?

Veerle Raes

RCT wil zeggen dat cliënten door toeval ofwel aan de onderzoeksgroep, ofwel aan de controlegroep worden toegewezen.
Hiervoor wordt gewerkt met een systeem van gesloten
briefomslagen. Van zodra een cliënt in aanmerking komt
om deel uit te maken van één van beide groepen wordt zijn
code op de briefomslag geschreven. Pas daarna wordt de
omslag geopend. Op die manier heeft elke cliënt evenveel
kans om in de onderzoeksgroep dan wel in de controlegroep te zitten.
In het begin van elke begeleiding wordt aan elke cliënt
toestemming gevraagd om zijn anonieme gegevens te mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, alsook
om hem/haar nog te contacteren nà de begeleiding. Aan
cliënten in de onderzoeksgroep wordt daarenboven toestemming gevraagd tot participatie in het project, waarbij
hij/zij in de loop van de verdere begeleiding een aantal
meetinstrumenten zal voorgelegd krijgen. Wanneer een
cliënt liever niet meewerkt aan het onderzoek, wordt zijn

Begeleidende gesprekken tussen hulpverlener en cliënt verlopen
meer doelgericht dankzij het gebruik van meetinstrumenten.

// Wetenschappelijk Onderzoek //

verslavingszorg:

Zowel de EuropASI, de PREDI als de RCQ, lenen zich uitstekend voor het toepassen van alvast één speciﬁeke techniek
in de motivationele gespreksvoering: het geven van feedback. Al deze meetinstrumenten bevatten immers waarderingsvragen in de verschillende leefgebieden en op het vlak
van motivatie. Door deze waarderingsvragen bij herhaling
te stellen op die leefgebieden waar de cliënt een veranderingswens heeft, kan zeer gemakkelijk elke vooruitgang
aanschouwelijk worden gemaakt. Het is te verwachten dat
dit motiveert en het vertrouwen doet toenemen in de mogelijkheid tot verandering. Dit geldt eveneens voor alle vragen
naar aantal dagen van iets in de EuropASI. Het vaststellen
van een vermindering van aantal dagen met problemen,
een vermindering van lastervaring, een toename van positieve ervaringen en een meer bewuste beleving van sterktes, zijn allemaal observaties die positief bekrachtigen en
helpen zelfs de kleinste verandering in de verf te zetten.
Omdat dit onderzoek een interventiestudie is, werd een
draaiboek uitgewerkt voor het in de praktijk omzetten van
de onderzoeksgebonden sessies of sessieonderdelen. Er
zijn 5 soorten sessies beschreven: de introductiesessie
met afname van de RCQ, een feedbacksessie op de RCQ,
het PREDI-interview, een feedbacksessie op de PREDI, de

afrondingssessie. Voor de introductiesessie, RCQ-afname
en het PREDI-interview werd een voorbeeld DVD gemaakt.
De andere sessies kwamen aan bod in de opleiding zonder
beeldmateriaal. Voor de tussenliggende sessies werden
eenvoudige hulpmiddelen ontwikkeld, die gebruikt kunnen
worden om verandering in beeld te brengen.
Alle participerende begeleiders kregen een opleiding in de
eigen afdeling.
Het onderzoek kan echter maar slagen dankzij de medewerking van velen. In alle ambulante afdelingen werken
individuele begeleiders mee aan het project. Hoewel het
werken met de in het onderzoek opgenomen instrumenten
in principe niet méér tijd vergt van de begeleiders, vraagt
het wél een andere manier van werken én enige alertheid in
het opvolgen van een speciﬁek handelingsprotocol of draaiboek. Er is dan ook continue follow-up van de opleiding en
training nodig. De dienst WO voorziet in permanente opvolging, in feedback en ondersteuning van de begeleiders
op individueel niveau of in het ganse team. De tijd hiervoor
is wel beperkt: om de vijf weken komt de onderzoeker één
dag naar elke afdeling. Daarnaast blijft er natuurlijk wel
telefonische en/of email permanentie.
Op dit ogenblik werden 100 cliënten betrokken in het
onderzoek: 50 in de onderzoeksgroep en 50 in de controlegroep. Van die 50 in de onderzoeksgroep zijn er echter
maar 30 bruikbaar voor het experiment. De overige 20
zijn als volgt verdeeld: 5 weigerden deelname, 4 cliënten
kwamen niet meer terug en aan de 11 andere cliënten werd
(nog) geen toestemming gevraagd.
Met dit onderzoek willen we ondermeer twee doelstellingen
verwezenlijken:
• we willen algemeen het gebruiken van meetinstrumenten
in de begeleidingspraktijk aanmoedigen
• we willen op een wetenschappelijk gecontroleerde wijze
aantonen wat een goede, betere of beste praktijk is op de
werkvloer
Het onderzoeksproject loopt tot wanneer de ‘bruikbare’
onderzoeksgroep voldoende groot is. Dat duurt wellicht
nog tot eind 2008. De eerste resultaten verwachten we pas
in 2009, maar er is goede hoop om met de praktijk van het
gebruiken van instrumenten verder te gaan.
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In het feedback formulier dat werd ontwikkeld om de informatie uit de EuropASI aan de cliënt terug te koppelen, werd
vroeger al voorzien in de mogelijkheid positieve punten
in te vullen ter voorbereiding van het begeleidingsplan.
De criteria en waarderingsvragen per leefgebied uit de
PREDI, kunnen helpen om die positieve elementen uit het
feedback formulier aan te vullen en/of te concretiseren.
Voor een beter zicht op de motivatie tot verandering van
gebruiksgedrag, peilt de RCQ naar de fase van veranderingsbereidheid voor elk middel. De praktijk leert immers
dat cliënten soms wel veranderingsbereid zijn voor het ene
middel, maar daarom (nog) niet voor een ander middel.
In de RCQ wordt daarnaast ook gevraagd naar het aantal
dagen recent gebruik van elk middel en de gemiddelde
hoeveelheid per keer. Door het herhaald stellen van deze
vragen aan de cliënt op verschillende tijdstippen in de begeleiding, kan de evolutie in zijn denken én handelen ten
aanzien van elk middel zichtbaar worden gemaakt. Elke
verandering in positieve richting – hoe klein ook – kan dan
worden uitvergroot door de begeleider en als trigger worden gebruikt voor verdere stappen.
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// Preventie //

ENCARE:

12

Peer van de Kreeft

kinderen empoweren
in een verslaafde omgeving

Hoofd preventie Peer van der Kreeft
en Europese Commissie-medewerker
Henk Van Den Broucke met (vooraan)
de Finse Encare-coördinator
Antti Järventaus op
een werkvergadering in Keulen,
november 2007.

Kinderen van verslaafde ouders lopen vier keer meer kans op verslaving. Er zijn
meer cijfers. Er is onderzoek en literatuur beschikbaar over de situatie van het
kind in verband met ouderlijk drinken. We kunnen stellen dat we weten wat het
probleem is. Maar we moeten meer weten: hoe moet je ingrijpen, wat moet je
doen, wat is good practice? We hebben wel evidentie dat ingrijpen iets ten goede
verandert, maar er is zeker nog niet voldoende onderzoek waardoor we bewust en
rustig zouden kunnen kiezen welke aanpak voor welke situatie het meest effectief
is. De Sleutel is lid van Encare en dat zet een stap die nodig is in deze richting.

Encare is een Europees netwerk voor
professionals die werken met kinderen in
verslaafde families. Het Encare netwerk is
begonnen in augustus 1998 en er zijn organisaties uit 23 landen bij aangesloten.
De Sleutel is sinds 2002 lid van Encare
en trekt, samen met enkele andere
partners, de aandacht op drugverslaving, want het accent ligt op ouders
met alcoholproblemen.
Het netwerk geeft met een zeer uitgebreide website (www.encare.info) informatie over achtergrond, theorie en
vooral goede praktijkvoorbeelden over
problemen van verslaving en huiselijk
geweld in de gezinnen waarin kinderen
opgroeien. De website is uiteraard in
het Engels, de Duitse Encare organisatie heeft al een eigen versie uitgegeven
en De Sleutel zorgt voor een aantal
pagina’s in het Nederlands.

Een Europees rapport eind de jaren
negentig schatte dat er in Europa
en Noorwegen tussen de 4,5 en 7,7
miljoen kinderen onder vijftien jaar
leven met verslaafde ouders: tussen
de 7 en de 12 procent van de zestig
miljoen kinderen onder de vijftien. Er
is een sterke samenhang tussen probleemdrinken van ouders en huiselijk
geweld.
Kinderen die in een gezin met deze
problemen opgroeien lopen een verhoogd risico op hetzelfde gedrag. De
impact van huiselijk geweld op kinderen kan leiden tot een beschadigd
hechtingsgevoel, agressiviteit, teruggetrokkenheid, slaapproblemen en
angsten.

Wat kun je doen als je kinderen
met verslaafde ouders wil helpen?
Belangrijk in een aanpak van deze

// Preventie //

De Engelse professor Richard
Velleman wil met zijn programma’s
kinderen empoweren, de kracht
geven om zichzelf te beschermen
waardoor het een actieve rol krijgt
in de gezinssituatie. Dat houdt in
dat je niet alleen de alcohol of
de andere drug als kern van het
probleem ziet, want daar volgt voor
het kind de conclusie uit dat je er
toch niets aan kunt doen.
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problemen is bijdragen tot een klimaat
en gelegenheden waarin het kind je
vertrouwt zodat hij begint te vertellen
hoe hij de problemen ervaart. Als er
zich zo’n vertrouwelijke band ontwikkelt zijn volgende stappen van belang:
• Help het kind om de probleemgebieden te exploreren
• Begin met het vormen van doelstellingen en verwachtingen
• Stel prioriteiten en stel die in haalbare termen
• Help het kind om de potentiële oplossingen in deeltjes te overwegen
• Stel samen plusjes en minnetjes op
voor de mogelijke uitwegen
• Help knopen door te hakken
• Maak duidelijk dat je ter beschikking
staat om het over de gevolgen van
veranderingen te hebben

Welke methodieken en richtlijnen
kun je volgen als je in je werk geconfronteerd wordt met kinderen
in gevaarlijke situaties?
In deze context zijn er drie domeinen
om je goed over te beraden voordat je
actie onderneemt.
Eerst moet het kind gerustgesteld worden. Ten tweede is het van belang om
advies in te winnen van instanties of
personen die met jeugdbescherming
te maken hebben. En ten derde heb je
ondersteuning en supervisie nodig van

een instantie of persoon die daar goed
voor geplaatst is. Het Encare netwerk
geeft de mogelijkheid om werkwijzen
en benaderingen van professionals
in andere landen te ontdekken en te
bespreken.
In Vlaanderen is Bubbels en Babbels
in Antwerpen een voorbeeld van goede
praktijk, waar vrijwilligers, professionals, ouders met verslavingsproblemen en natuurlijk ook kinderen en tieners terechtkunnen. Ook deze website
bubbelsbabbels.be geeft voorbeelden
van theorie, achtergrond en aanpak in
de praktijk.

kinderen regelmatig samen te brengen
en besteedt een website aan de problematiek: alsjeoudersdrinken.be. In
oktober 2008 organiseert De Sleutel
een internationaal symposium in Brussel om de expertise en knowhow beter
te verspreiden.
Meer informatie
peer.van.der.kreeft@fracarita.org

VAD, de Vereniging voor Alcohol en
andere Drugproblemen, probeert de
organisaties en hulpverleners die in
Vlaanderen werken aan verslaving
(vooral alcohol) van ouders met jonge

Als je iets te weten wil komen over aanpak van kinderen en hun verslaafde ouders kun je encare.info gewoon bezoeken en zo je eigen werking verbeteren.
Maar daarvoor is het nodig dat er verhalen uit de praktijk op terecht komen. De
Sleutel zoekt voor België ervaringen op van kinderverzorgers, oudergroepen,
begeleidingsdiensten en andere caretakers. Wat we willen is de getuigenis
over een aanpak die lijkt te werken voor kinderen met verslaafde ouders. Dat
kan een formeel handelingsplan zijn, maar ook een stukje uit het verslag van
een vergadering waar we de manier van werken kunnen begrijpen. Of gewoon
een kort e-mailtje met een contactpersoon die we kunnen opbellen.
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// Tewerkstelling //
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Een nieuw traject voor
onze doelgroepmedewerker
De Sociale Werkplaats De Sleutel staat
inhoudelijk voor een belangrijke reorganisatie. In het verleden merkten we
dat we met ons uitgestippelde traject
en de bestaande modules onvoldoende
inspeelden op de heel diverse problematieken van de cliënten die zich bij
ons aanmelden. We stelden vast dat
de drempel voldoende laag was om bij
ons te starten. Bijna te laagdrempelig.
Om te vermijden dat gemotiveerde
kandidaat-werkkrachten zich binnen
onze module screening en oriëntatie al
te veel betutteld voelen (en daardoor
soms afhaken), installeerden we een
extra tussenschot: een groot deel van
onze kandidaat-werknemers passeert
voortaan eerst via ons observatie-aanbod.

Guido Maertens

In een vorig nummer van dit De Sleutel
magazine gaven we reeds een omschrijving van de inhoudelijke opvolging van de doelgroepmedewerkers
binnen de vzw Sociale Werkplaats De
Sleutel. Vandaag zijn we opnieuw aan
reorganiseren toe! Een woordje uitleg.
De vzw Sociale Werkplaats De Sleutel
neemt een speciale plaats in binnen
het landschap van de sociale economie. We werken namelijk als enige
met en voor mensen met een verslavingsprobleem. Speciﬁek met gebrui-

kers van illegale drugs. Werk zien wij
als een middel om onze doelgroep te
helpen reïntegreren in de maatschappij. Het is immers zo dat de meeste
druggebruikers zich tijdens hun periode van gebruik aan de zijkant van de
maatschappij hebben gepositioneerd
en dat het niet evident is om opnieuw
een plaats in die maatschappij te verkrijgen. Werk is voor ons dus een middel en geen doel op zich.
Verder bouwend op dit principe stellen wij dat elke doelgroepmedewerker
in een groeitraject stapt. Een groei in
attitudes, competenties en technische
vaardigheden. Binnen onze context
houdt dit ook duidelijk een groei naar
stabiliteit in voor wat het verslavingsaspect betreft.
Op het ogenblik dat het drugprobleem
niet meer als een arbeidsbelemmerende factor kan gezien worden en dat de
andere competenties een voldoende
hoog peil halen, is het tijd dat de doelgroepmedewerker doorstroomt. Voor
sommigen zal dit naar de reguliere
sector zijn, voor anderen wordt dit een
doorstroming naar een andere sociale
werkplaats en daar waar aangewezen
naar een beschutte werkplaats. Voor
sommigen is een instelling waar chronische arbeidszorg wordt aangeboden
het best haalbare traject.

Het traject van de cliënt
De arbeidstrajectbegeleiders begeleiden de cliënt van het begin tot het
einde van het traject binnen onze Sociale Werkplaats (waar ze de speciﬁeke
knowhow en methodieken leren en
onderhouden). De arbeidstrajectbegeleiders werken dienstverlenend naar
de hulpverleningscentra van De Sleutel
waar zij aan de klinische vergaderingen participeren. Ook werken ze voor
andere hulpverleningscentra in de
regio die op onze knowhow een beroep
wensen te doen, evenals voor de lokale
werkwinkels. Voor onze arbeidstrajectbegeleiders is de toeleiding naar onze
sociale werkplaats slechts één van de
mogelijke opties: we blijven stellen dat
wie naar het reguliere circuit kan, ook
effectief moet doorstromen.

Het traject loopt via een reeks modules.
1. Module Aanmelding
Binnen deze module wordt aan de
hand van één of twee gesprekken een
aanmeldingsdossier opgestart. Hierbij
is de EuropAsi (semigestructureerd
interview) een vast onderdeel van de
aanmeldingsprocedure. De beslissing
over wie uiteindelijk kan aangemeld
worden ligt bij een multidisciplinair
team bestaande uit de aanmelder, de

// Tewerkstelling //
Een groot deel van onze kandidaatwerknemers passeert voortaan
eerst via onze observatiemodule.

Sociale Werkplaats heeft eigen webstek
De vzw Sociale Werkplaats De Sleutel bestaat dit jaar 10 jaar. Tijd dus om uit te
groeien naar een volwassen organisatie. Eén van de onderdelen van deze groei
is een website, een actieve herkenbare website. Onze werking was tot nu te vinden onder de website van De Sleutel www.desleutel.be. Voor veel van onze contacten bleek dit echter een moeilijke zoektocht. Daarom lanceren we een nieuwe
site waar de werking van de sociale werkplaats op zich een duidelijke plaats
krijgt. Uiteraard knippen we de band met de website van De Sleutel niet door,
we linken ons duidelijk steeds steviger aan elkaar. Ga alvast een kijkje nemen
op www.socialewerkplaats-desleutel.be. We rekenen op vele duizenden bezoekers.

inhoudelijk verantwoordelijke, een
medewerker uit de module oriëntatie
en een medewerker uit dagcentrum
Gent van De Sleutel.
Iemand die in aanmerking komt voor
werk zal dan worden doorgestuurd
naar de module screening en oriëntatie. Cliënten die niet in aanmerking
komen voor werk of als er twijfel is,
worden doorgestuurd naar de module
observatie. Vanuit onze eigen werking kan toeleiding gebeuren via een
arbeidstrajectbegeleider of via onze
genderwerking.
2. Module Observatie
In deze nieuwe module vinden we vier
groepen mensen terug. Vooreerst diegenen die overduidelijk naar de hulpverlening moeten en daar dan ook naar
verwezen worden op zeer korte termijn
(1-2 dagen). Vervolgens diegenen die
toch geschikt zijn om te gaan werken.
Zij worden naar de module screening
en oriëntatie doorverwezen.
Verder diegenen die nog zeer zwak
staan en eigenlijk hulpverlening en
chronische arbeidszorg nodig hebben
(binnen de paar weken te organiseren).
En tot slot die cliënten die eigenlijk
hulpverlening nodig hebben maar dit
zelf niet inzien (en dit dus niet willen).
Dit wordt wellicht de grootste groep.
Met die mensen gaan we op stap gedu-

rende maximaal drie maanden waarna
we een bindend advies geven richting
hulpverlening. Binnen deze module
wordt geen hulpverlening aangeboden maar wordt er wel motiverend en
inzichtelijk gewerkt. De gehanteerde
werkvorm is de arbeidszorg.
3. Module sreening en oriëntatie
Deze module heeft tot doel een diepgaande screening richting werk te
organiseren en een gemotiveerd advies voor oriëntering aan te bieden. De
ondergrens voor intrede in deze module moet duidelijk gekend zijn zodat
we met gemotiveerde mensen kunnen
werken en ons kunnen focussen op de
screening.
4. Module Arbeidszorg
Wij organiseren onze arbeidszorg als
opstap naar het regulier werken in één
van de ploegen van onze sociale werkplaats. Dit is nuttig voor die mensen bij
wie potentieel aanwezig is maar waar
een aantal attitudes en/of competenties nog onvoldoende aanwezig zijn
om voltijds in een arbeiderscontract
met een werkplaats te kunnen meedraaien. Deze vorm van arbeidszorg
wordt binnen de werkplaatsen georganiseerd maar wel met extra omkadering en niet voltijds.
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5. De werkplaatsen
Onze vzw Sociale Werkplaats De Sleutel beschikt over 7 werkplaatsen die
zowel regionaal als wat werkvorm betreft, verschillend zijn. Zo zijn er vier renovatiewerkplaatsen (in Brugge, Gent,
Mechelen en Antwerpen), twee groenwerkplaatsen (Gent en Antwerpen) en
één industriële werkplaats in Gent.
Binnen de werking van een werkplaats
worden drie elementen standaard voorzien. Vooreerst de arbeidsbegeleiding:
de arbeidsbegeleider zorgt voor de
detectie van alle arbeidsbelemmerende
factoren. Hij/zij zorgt ook voor toeleiding naar de juiste vorm van hulpverlening teneinde deze arbeidsbelemmerende factoren te kunnen aanpakken.
Daarnaast de klinische coördinatie: alle
handelplannen worden op regelmatige
basis besproken in een “team zorg”.
Tot slot wordt ook de sollicitatietraining
standaard voorzien na een bepaald
verblijf in een werkplaats.
6. Module Supported Employment
Binnen deze module nemen we onze
mensen mee in een doorstroomtraject.
Dit kan vanuit de sociale werkplaats
naar een werkplek in het gewone arbeidscircuit. Maar dit kan evengoed
naar een andere vorm van sociale
economie (beschutte of sociale werkplaats) daar waar dit aangewezen is.

// 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

