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Editoriaal

Het zijn spannende tijden. De verslavingszorg is sinds begin 2019 – in navol-
ging van zesde staatshervorming – officieel ingekanteld bij Vlaanderen. Ook 
sinds begin dit jaar is er met het maatwerkdecreet een nieuw kader voor de 
sociale economie. 

Voor Weerwerk valt dit nieuw regelgevend hoofdstuk samen met de start 
van een nieuwe directeur. In dit magazine kan u uitgebreid met hem kennis-
maken. Je verneemt welke uitdagingen Pieter De Gryse op de agenda plaatst 
voor Weerwerk, het maatwerkbedrijf nauw verbonden met De Sleutel. Niet 
alleen de financiering van maatwerkbedrijven wijzigt, ook zijn er nieuwe regels 
(ondersteund door de indicering vanuit VDAB) over wie zich als kandidaat-
werkzoekende aanmeldt (of instroomt) bij een maatwerkbedrijf zoals Weer-
werk. Dit bepaalt ook de doorstroom richting reguliere tewerkstelling,…  
De opdeling tussen beschutte en sociale werkplaatsen is nu definitief  
verleden tijd. 

De drughulpverlening werd de voorbije jaren gefinancierd vanuit het RIZIV. 
Sinds 2019 is dit een formele bevoegdheid binnen het departement Welzijn 
van de Vlaamse Gemeenschap. In overleg met Vlaanderen wordt volop ge-
werkt aan het overnemen / bijsturen van de vroegere RIZIV-conventies. Dit 
heeft reeds aanpassingen op het terrein tot gevolg gehad. Zo kon De Sleutel 
het aanbod voor minderjarigen ten goede bijsturen, meer op maat van wat de 
hulpverlening aan minderjarigen vereist. Lees in dit nummer hoe het RKJ, de 
jongerenwerking in Eeklo, haar hulpverleningsaanbod recent kon uitbreiden, 
o.m. een crisiswerking en een meer efficiënte nazorg. Binnenkort worden 
speciale kennismakingsmakingsmomenten gepland.

Een zwak punt in het huidige hulpverleningsaanbod is de ondersteuning van 
partners en andere naasten van personen met een verslavingsproblematiek. 
Om deze nood in te vullen doet De Sleutel een beroep op een partner, genaamd 
INNA Vlaanderen. We stellen jullie graag deze werking voor (lees blz 6). 

Activiteiten zoals dieren verzorgen, werken in de tuin, creatief bezig zijn, 
koken, muziek maken, sporten,… Non-verbale methodieken worden in het 
werken met mensen met een verslaving nog te vaak (financieel) ondergewaar-
deerd. Het zijn nochtans ideale toegangspoorten om onze cliënten te helpen 
in de zoektocht naar een nieuwe gezonde en cleane levensstijl. In dit nummer 
kan je lezen hoe de bewoners van onze Therapeutische Gemeenschappen 
recent konden proeven van een professionele roei-initiatie. 

Traject Aalst… In dit nummer zetten we bewust deze minder bekende 
antennewerking in de kijker. Sinds 2008 ondersteunt De Sleutel dit initiatief 
van de stad Aalst met zijn expertise en ervaring in de drugsproblematiek. Een 
kennismaking. 

Een aanpak waarmee je beginnend grensoverschrijdend gedrag van kinde-
ren terugdringt en sociale vaardigheden stimuleert. Dat is wat Team Preventie 
met TOPpel aanbiedt aan leerkrachten van lagere scholen. Lees op blz 8 hoe 
de trainers van deze “good behaviour” methodiek wereldwijd nog elk jaar 
opnieuw van mekaar leren. 

Laat ons afsluiten met belangrijk goed nieuws. De werking van Team  
Preventie van De Sleutel is opnieuw erkend als terreinorganisatie tot eind 
2023. Dit team stond in 2017 nog in voor de training aan 855 leerkrachten  
in 176 verschillende scholen. Cijfers om toch fier op te zijn !

Damien Versele
Algemeen directeur De Sleutel
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Nieuwe directeur Weerwerk wil methodiek met 
intensieve begeleiding borgen

Weerwerk heeft een nieuwe directeur. Pieter  
De Gryse (49) volgde eind 2018 Guido Maertens 
op aan het roer van dit sociale economiebedrijf, 
bevoorrecht partner van De Sleutel.  
Zijn drijfveer: mensen vooruithelpen die het 
moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, mensen 
kansen geven door een intensieve begeleiding. 
Een kennismakingsinterview. 

Na passages als directeur bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
en Groen, volgt nu de sociale economie… Een nieuwe  
logische stap in je carrièrepad? 
Pieter De Gryse : De strijd voor meer sociale rechtvaardig-
heid is in elk geval een rode draad. Ik heb altijd maatschap-
pelijke impact willen teweegbrengen, iets realiseren waar de 
samenleving beter van wordt. Ik ben ook actief als vrijwillig 
bestuurder bij de Liga voor Mensenrechten. Tijdens mijn 
voorbije job als politiek directeur bij Groen stond ik iets 
verder van de mensen. Dat was ook een van de redenen 
voor mijn keuze: na 8 jaar was het tijd voor iets anders. Ik 
wil bij Weerwerk terug voor individuele mensen het verschil 
proberen maken.

Vanwaar dat engagement. Is dat iets wat je met de paplepel 
meekreeg? 
Pieter : Niet helemaal. Het is vooral gegroeid toen ik in 
het middelbaar zat. De school waar ik zat in Tielt, had als 
bijnaam het rode college, o.m. omdat Ludo Martens – op-
richter van Amada, nu PVDA – er ook op de schoolbanken 
had gezeten. De leerkrachten gaven ruimte aan progressief 
denken. Mensen kansen geven, boeit me geweldig. Dat deed 
ik bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen… werken in een context 
waarbij mensen uit hun land weggerukt worden, vaak omdat 
ze niet anders kunnen. Mensen die het moeilijk hebben om 
hun potentieel te doen renderen. Denk aan de chirurg of de 
advocaat die hier dan als taxichauffeur aan de slag moet. 
Ook bij Weerwerk hebben we veel nieuwkomers. Ik ben dus 
blij dat ik daar opnieuw kan aan werken. Dankzij mijn werk 
als directeur van de studiedienst bij Groen ben ik reeds thuis 
in thema’s als arbeidsmarkt, ongelijkheid, rechtvaardige 
fiscaliteit, werkbaar werk,… 

Een achtergrond die nu zeker goed van pas komt in een 
maatwerkbedrijf… 
Pieter : Een belangrijke persoonlijke drijfveer om in de 
sociale economie aan de slag te gaan is dat we bij Weer-
werk mensen vooruithelpen die het moeilijk hebben op de 
arbeidsmarkt. In een mensenleven is er heel veel gekoppeld 
aan werk. Het zorgt niet alleen voor een inkomen, het  

bepaalt ook de plaats die iemand inneemt in de samen-
leving: de mensen die je leert kennen, het netwerk dat je 
uitbouwt, de vrije tijd die je dankzij je inkomen op een 
bepaalde manier kan invullen… Ik hecht veel belang aan 
het sociaal en cultureel kapitaal van mensen. Werk geeft 
een mensenleven zin, het helpt om op te klimmen op de 
sociale ladder,… Dat lijkt een grote carrièreswitch. Zo zie ik 
het echter niet, de thema’s hebben me altijd sterk geboeid, 
ik ben sterk geïnteresseerd in die sociale mobiliteit. Mensen 
die binnen de samenleving groeien, van wie de positie in de 
samenleving verbetert. 

Voor welke uitdagingen staat Weerwerk als organisatie?
Pieter : We zijn een sector in groei. Ik zie een gunstige 
context en een positieve conjunctuur. De economie trekt 
aan. Ik verwacht dat de sociale economie de komende jaren 
in de lift zal blijven. Dat heeft te maken met evolutie waarbij 
twee tegenpolen naar elkaar toegroeien. Enerzijds heb je de 
profit-sector, met de bedrijven die in principe winst centraal 
zetten. Daar merk ik dat men steeds meer bezig is met het 
sociale aspect, met ecologie, met andere mensen kansen 
geven. Anderzijds heb je de sociale sector die zich de voor-
bije jaren heeft geprofessionaliseerd, ook op economisch 
en financieel vlak. In die non-profit worden de winsten terug 
geïnvesteerd in het bedrijf. De volgende decennia zullen die 
twee werelden nog meer in mekaar overvloeien. Bovendien 
is het imago van de sociale economie veranderd. Men 
ziet die sector niet meer als gesubsidieerde tewerkstelling 
maar als volwaardige bedrijven. Ik merk ook steeds meer 
interesse uit de profit om samen te werken. Daar liggen dus 
heel veel kansen. De uitdaging is om daar als maatwerkbe-
drijf goed gestalte aan te geven.

Pieter De Gryse: “Mensen kansen geven en 
laten groeien, dat is wat mij drijft”
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Weerwerk is sterk gegroeid en is nu actief op drie locaties. 
Wat heeft dit voor gevolg voor de organisatie?
Pieter: We hebben recent een grote fusie achter de rug, met 
de regio Roeselare (*). Zoiets vraagt tijd. In Antwerpen en 
Gent zijn we al langer actief als louter maatwerkbedrijf. In 
Roeselare gaat het naast maatwerk ook over Lokale Diensten 
Economie, we hebben daar ook een dierenasiel, er is een 
buurtsportwerking. Dat was heel nieuw. Het is een uitdaging 
om die diversiteit aan activiteiten op een goede manier te 
integreren en te managen. Het is logisch dat zo’n proces 
twee à drie jaar duurt, vooraleer alles in zijn plooi valt. 

Wat maakt Groep Weerwerk uniek in het landschap van  
de sociale economie?
Pieter : Zonder twijfel, de intensiteit van onze begeleiding. 
Binnen de sociale economie is Weerwerk één van de organi-
saties waar de begeleiding van de deelnemers (mensen die 
nog niet betaald worden) en de medewerkers (mensen uit 
de doelgroep die wel betaald worden) zéér hoog is. Dit voe-
ren we hoog in het vaandel. De uitdaging is om dit te blijven 
waarmaken. Hierbij is de financiering cruciaal. Kunnen we 
voldoende omzet draaien om dat te blijven doen, kunnen we 
voldoende subsidies binnenhalen…? Een externe uitdaging 
is de krapte op de arbeidsmarkt. Die grote vraag zorgt 
ervoor dat zowel overheden als toeleiders druk zetten op de 
trajecten naar werk. Men verwacht dat je snel laat doorstro-
men. Op die manier komt de intensiteit van de begeleiding 
onder druk. Intern is iedereen er echter van overtuigd dat 
onze aanpak nodig is en op langere termijn de beste oplos-
sing is. We weten dat mensen die bij ons een traject achter 
de rug hebben, echt klaar zijn voor een duurzame instroom 
naar de reguliere economie. We kiezen niet voor een snelle 
benadering. De intensieve begeleiding is de ziel van deze 
organisatie. Dat moeten we borgen en overeind houden.

Sinds 1 januari en het nieuwe maatwerkdecreet is die  
doorstroom nog belangrijker geworden.
Pieter : Dat doorgroeien zit in het DNA van Weerwerk. 
Die druk naar doorstroom is voor ons dus niet zo’n grote 
aanpassing. Het geven van kansen staat bij Weerwerk altijd 
al centraal, als organisatie zijn we daar continu mee bezig. 
Onze cijfers en de vele verhalen tonen aan dat we dat op een 
goede manier doen. 

Hoe zie je de samenwerking met reguliere bedrijven  
evolueren?
Pieter : Ik stel vast dat een grote groep bedrijven openstaat 
voor samenwerking met de sociale economie. Steeds meer 
ondernemers zijn van oordeel dat ze ook een bepaalde op-
dracht hebben naar de samenleving. Concreet zijn we inzake 

doorstroom bezig met een aantal spelers in de zorg. Die 
sector is zeer bereid om te investeren in die overgangsfase 
en wil dat samen met ons organiseren. Om die overgang 
naar de reguliere economie vlot te doen verlopen, moet 
je een bepaalde periode samen aan de slag zijn. Als je dat 
goed doet, is de kans op slagen veel groter. 

Als maatwerkbedrijf willen we meer inzetten op duur-
zaamheid en klimaat. Zo ligt het plan klaar om zonnepane-
len op onze gebouwen te voorzien. Maar ook daar liggen 
er kansen voor samenwerking. Vandaag zien we dat de 
klimaatgeneratie is opgestaan. Met twee dochters die als 
‘bosbrossers’ elke week op straat komen, voel ik me trou-
wens persoonlijk aangesproken. Als bedrijf moeten we onze 
verantwoordelijkheid nemen inzake duurzaam werken, in 
de realisatie van CO² reductie. Ik vind dat dit – in evenwicht 
met onze financiële mogelijkheden – inherent deel moet uit-
maken van de bedrijfsvoering. We moeten ons de vraag stel-
len, voor welk soort opdrachtgevers willen we werken? Door 
in zee te gaan met een zonnepanelen-installateur genereren 
we niet alleen sociale winst, maar ook klimaatwinst. Ik ben 
me er heel erg van bewust dat we werken met middelen van 
de samenleving. De komende jaren moeten we proberen 
om vanuit de diensten die we leveren ook meer duurzame 
spelers en de circulaire economie te ondersteunen. 

Pieter De Gryse en Guido Maertens in 
december ll. n.a.v. de 20ste verjaardag 
van de werkplaats. Guido stond  
de voorbije 15 jaar aan het roer van 
dit sociale economiebedrijf, nauw 
verbonden met De Sleutel.
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Vandaag is er eveneens een pilootproject met handtassen  
uit recyclageleer in Roeselare
We hebben inderdaad een droom om zelf ook een product 
te gaan maken… Dat staat echter nog in de kinderschoenen. 
Rond marketing en ook rond prospectie en commerciële 
relaties met bedrijven hebben we nog een lange weg te gaan. 
We moeten beter leren uitleggen wie we zijn en welke dien-
sten we kunnen leveren, wat men van ons kan verwachten. 
Als we hier beter in worden, zullen onze orderboekjes nog 
beter gevuld zijn. Ook dat is een grote uitdaging. 

Welke bedreigingen zie je voor Weerwerk?
De complexiteit in de regelgeving zorgt ervoor dat het vaak 
toch moeilijk werken is. Er is het decreet maatwerk, het 
decreet lokale diensteneconomie, de oude SINE-regeling 
(federale loonmaatregel). We werken met doelgroepen die 
heel dicht op elkaar aansluiten. Het zou een grote verbetering 
zijn, mocht de overheid erin slagen dat onder één regeling te 
brengen, met één aanpak. Een andere uitdaging is een ant-
woord vinden op een fenomeen zoals in Roeselare, een regio 
die neigt naar volledige tewerkstelling. Het is dan moeilijk 
om voldoende profielen te vinden die bij ons betaald aan de 
slag kunnen. De situatie op de arbeidsmarkt is voelbaar in de 
omkadering maar evengoed bij de doelgroepmedewerkers.

Naar welk soort doelgroep zal Weerwerk zich in de toekomst 
richten? Blijven mensen met een verslavingsprobleem  
welkom, kunnen er ook mensen met een beperking terecht?
Pieter : Vandaag kampen 75 à 80 % van de mensen die 
instromen in een activeringstraject met een verslavings-
problematiek. Die verhouding zal niet zo hoog zijn bij de 
personen met een art 60-statuut en bij de mensen die recht-
streeks instromen naar onze operationele ploegen. Maar het 
werken met mensen met een verslavingsprobleem zit ook 
echt in ons DNA. En dat zal altijd zo blijven. Onze missie 
zegt duidelijk dat we altijd openstaan voor mensen met een 
verslavingsproblematiek, tenzij de psychische problematiek 
of het gebruik zodanig hoog is dat iemand niet kan functio-
neren op de werkvloer. Maar dat betekent niet dat iedereen 
bij ons worstelt met een verslaving. 

De sociale werkplaats De Sleutel was destijds al een aparte 
vzw, met Weerwerk vaart het nog meer een eigen koers. Hoe 
is de verhouding met De Sleutel?
Pieter : Ik zie het als een jong dat is uitgevlogen uit het nest. 
De Sleutel heeft destijds met de werkplaatsen een eitje 
gelegd. Intussen is Weerwerk uit dat nest gegroeid. Het was 
tijd om op eigen benen te staan. Maar die roots nemen we 
natuurlijk mee. De Sleutel blijft onze dichtste familie. Daar 
zijn we trots op. We vergeten niet uit welk nest we komen. 

De Sleutel blijft onze bevoorrechte partner. Maar de realiteit 
is dat we lang niet enkel werken met de aanmeldingen van 
De Sleutel. In Gent komt dat aantal op 25 %, in Antwer-
pen gaat het om 15 % van de deelnemers. We werken 
dus vooral samen met externe toeleiders. Het OCMW is 
in Antwerpen goed voor de instroom van 40 % van de 
mensen. In Gent komt 30 % binnen via VDAB/GTB. Het 
profiel is vandaag dus heel divers. We hebben ook trajecten 
voor mensen met psychische problemen, mensen die uit 
de gevangenis komen,… Kortom wie nood heeft aan een 
intensieve begeleiding. Ze hebben baat bij onze diepgaande 
methodiek. Daar ligt onze kwaliteit. Het is ook logisch, 
onze expertise ligt daar.

Pieter De Gryse 
Studeerde Romaanse filologie & Communicatie  
en journalistiek

Werkte als politiek directeur van Groen (2010-2018)  
en als directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
(2002-2009).  
Als vrijwilliger is hij voorzitter van de raad van 
bestuur van de Liga voor Mensenrechten. 

Vader van 2 dochters en een zoon.

(*)  De drie vzw’s Tot uw dienst, Werkspoor en Buurt & co hadden een 
vergelijkbare werking als Weerwerk en waren gekoppeld aan het  
OC Sint-Idesbald.Pa
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Kerncijfers Weerwerk 2018
Personeelsleden: 
omkadering: 80 personen
medewerkers: 158

Intakes: vrijwilligers, kandidaten activerende werkvloer, 
projecten, gesco, art.60…
-  425 nieuwe aanvragen voor begeleiding  

(Roeselare 180, Antwerpen 132, Gent 113) 
-  284 mensen startten effectief een traject  

(Roeselare 170, Gent 59, Antwerpen 55)
-  88 mensen hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan 

met een jobdoelwit

Het aantal POP’s voor gesco-medewerkers lag in Gent 
op 93% en in Antwerpen op 69%.
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[Hulpverlening]

Sally Maes (39), oprichtster en bezieler van INNA
Vlaanderen treedt op de voorgrond voor naasten 
van mensen met een verslaving. INNA Vlaande-
ren is er voor alle naastbetrokkenen die omgaan 
met iemand met een verslaving, in hun privéleven 
of op de werkvloer. Zij wil meer aandacht vragen 
en ondersteuning bieden voor partners, ouders, 
broers, zussen, kinderen, collega’s, leidinggeven-
den. Sally vertelt hoe INNA de relatie tussen de 
dierbare met een verslaving en zijn naasten tracht 
te herstellen.

Waarom is aandacht voor naasten van personen met 
een verslaving zo belangrijk?

Omgaan met iemand met een verslaving heeft een niet 
te miskennen impact op het emotioneel welzijn van deze 
naasten. Naasten zien en voelen de worsteling van hun 
dierbare. Hun groot(ste) verlangen is om de verbinding met 
de verslaafde te herstellen terwijl de realiteit vaak het omge-
keerde lijkt te brengen. Hun draagkracht komt onder druk 
te staan. Een gevoel van machteloosheid groeit. Spannings-
velden en (menings)verschillen met hun dierbare verslaafde 
nemen toe. De kloof wordt steeds groter en schijnbaar 
onoverbrugbaar. Hun levenslust daalt, energie draait op een 
laag pitje. Zonder inzicht en actie dreigen zij zich te verlie-
zen in bekommernis en zorg dragen versus hun strijd met 
leugens en risicovol gedrag. 

INNA Vlaanderen pleit om, waar mogelijk vroegtijdig, 
bewustwording te creëren en naasten aan te moedigen om 
de volle verantwoordelijkheid voor zichzelf op te nemen. Je 
kan als naaste een dierbare met een verslaving ook ‘anders 
vasthouden’! Zo kan de verbinding blijven bestaan, zonder 
dat de naaste zich verliest in de problemen die samenhan-
gen met de verslaving. 

Naasten hebben een veilig kader nodig waar zij in alle 
vertrouwen een eigen stem krijgen. Meer aandacht en on-
dersteuning kan de belasting beperken en het ontstaan van 
mentale problemen voorkomen. Anders lopen zij risico op 
een burn-out, een angststoornis of een depressie. 

Waarom hebt u INNA Vlaanderen opgericht? 

Ik weet uit eigen ervaring wat het betekent om met iemand 
die verslaafd is om te gaan en in een uiterst onzekere  
situatie terecht te komen op o.a. relationeel, financieel en 
juridisch vlak. Ik kwam als het ware in een orkaan terecht  
en ving alle klappen op. Volgens mijn beleving bevond  

de persoon die verslaafd was zich in het oog van de orkaan, 
daar bleef het windstil. 

Na mijn eigen herstel begon de goesting te groeien om 
mij maatschappelijk te engageren. Naast mijn gewone job 
ben ik als vrijwilliger aan de slag gegaan bij een vereniging 
waar iedereen terecht kan, voor informatie of een eerste 
advies, met hun vragen over drank, drugs, pillen, gamen 
en gokken. Hier werd mijn aanvoelen en vermoeden beves-
tigd. De nood aan zorg op maat voor familie en omgeving 
van mensen met een verslaving is groot. Ik heb geïnves-
teerd in bijkomende opleidingen zodat ik mijn ervaring 
deskundig kan inzetten. Mijn enthousiasme om mee het 
verschil te maken is ontzettend groot!

Je bent ervaringsdeskundige. Hoe heb jij jouw proces ervaren?

Ik luisterde niet naar mijn buikgevoel. Allerhande signalen 
heb ik steevast genegeerd. Vaak stelde ik mezelf in vraag. 
Zag ik nu spoken? Was er een probleem of maak ik er een 
probleem van? Steeds dat innerlijk conflict. Eén van mijn 
grootste levenslessen is te gaan vertrouwen op mijn in-
nerlijk kompas, mijn intuïtie. Ik relativeerde, nuanceerde en 
minimaliseerde. 

Sally weet uit eigen ervaring wat het 
betekent om met iemand die verslaafd is  
om te gaan

INNA Vlaanderen zet in op ondersteuning 
van partners en naasten

DE_SLEUTEL_57-2019.indd   6 7/03/19   06:00



N
u

m
m

e
r 

57
/2

01
9

7

Hoe zeer ik ook mijn best deed om zaken bespreekbaar te 
maken of beweging op gang te krijgen ik verloor stilaan grip 
op alle vlakken. De kloof werd groter. Ik voelde na verloop 
van tijd mezelf wegglijden. De financiële druk werd ontzet-
tend groot en emotioneel bevond ik mij in een rollercoaster. 
Ik had angst om naar de ‘rand van de maatschappij’ gedrukt 
te worden. Mijn werk was mijn vlucht maar ook daar ver-
loor ik focus en concentratie. De draaglast werd té groot. 
Ik sprak hier met niemand over. Mijn schaamtegevoel was 
groot. Ik moest het van mijzelf alleen aankunnen. Maar  
de paniek, pijn en eenzaamheid deed mij op een bepaald 
moment knopen doorhakken, uit pure noodzaak.

Waar liggen de grootste uitdagingen voor een naaste van 
een verslaafde?

In het probleem ligt ook de kans verscholen: naasten zien 
juist, omwille van hun emotionele betrokkenheid, ook de 
andere kant van de persoon, achter het verslavingsgedrag. 
Maar als je emotioneel betrokken bent is het een grote 
uitdaging om helder te denken en handelen. Je handelt met 
de beste bedoelingen maar vaak op een manier waarbij je 
elkaar negatief beïnvloedt. De communicatie met elkaar 
kan hierdoor spaak lopen. 

Vanuit mijn ervaring wil ik naasten handvaten aanreiken 
om te leren omgaan met iemand met een verslaving. Welk 
proces hoort bij wie? Eén van de grootste uitdagingen is 
grenzen (leren) stellen. Durf spreken voor jezelf. Ik cijferde 
mij liever weg in functie van anderen, mijn gezin. 

Met wie en hoe werkt INNA Vlaanderen samen?  
Hoe verloopt een begeleiding concreet?

Ik werk o.a. samen met regionale huisartsen en Drugpunt 
Waas. Cliënten worden doorverwezen of maken op eigen 
initiatief een vrijblijvende afspraak. Tijdens het kennisma-
kingsgesprek krijg ik meer zicht op de concrete situatie, de 
hulpvraag en geef ik informatie over hoe een individueel 
traject wordt opgebouwd. Hierna beslist de cliënt of hij/
zij daadwerkelijk aan de slag wil gaan. Het doel van een 
individueel traject is dat de naaste zich meer bewust wordt 
van wat er (onbewust) "leeft" en inzichten krijgt hoe hij/zij 
zich verhoudt tot de dierbare met een verslaving. De onder-
steuningssessies zijn zowel educatief als praktijkgericht. Er 
wordt o.a. aandacht besteed aan zelfmanagement, grenzen 
stellen, mede-afhankelijkheid en leren loslaten. Loslaten 
betekent niet de ander laten vallen maar hoe je 'anders' kan 
vasthouden zonder jezelf te verliezen. Tijdens het praktijk-
gedeelte gaan we met persoonlijke en concrete situaties 
aan de slag. De naaste leert hoe hij/zij zich zelfbewust en 

gezond kan verhouden tot iemand met een verslaving. De 
naaste krijgt steeds de ruimte om in elke sessie in te bren-
gen wat gezegd of gehoord moet worden.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van INNA?

Wij organiseren trainingen en workshops. Wij gaan actief 
en themagericht aan de slag met vraagstukken en uitdagin-
gen die in het leven van naasten spelen. Je krijgt inzicht in 
de typische dynamieken die spelen tussen mensen met een 
verslaving en hun omgeving. Je ontdekt hoe je weer grip 
op je eigen leven en welzijn krijgt. Van overleven terug naar 
voluit leven. Verder bieden we individuele ondersteunings-
trajecten en coaching. 

Zelf bent u erkend bemiddelaar in familiale en sociale  
zaken?

Klopt. Als je tot een akkoord of afspraken wil komen zonder 
een advocaat in te schakelen of een gerechtelijke procedure 
te starten, kan bemiddeling zeker een uitkomst bieden. 

Familiale bemiddeling concentreert zich op geschillen 
binnen de familiale context. Sociale bemiddeling behandelt 
conflicten op de werkvloer. Leren omgaan met verslaving 
is tegelijk ook leren omgaan met verschillen en met con-
flicten. In conflicten zijn we soms geneigd elkaar kwijt 
te geraken. Vergelijk het met de metafoor van vissen en 
haaien. De vissen zijn onuitgesproken gedachten, emoties, 
irritaties, belangen. Als er geen ruimte is deze te benoemen 
of aandacht te geven dan worden de vissen langzaam maar 
zeker haaien.

Het thema verslaving maakt mensen kwetsbaar. Stigma 
op verslaving en schaamte weegt. Onzichtbaar leed groeit 
binnen huisgezinnen. Spanningsvelden nemen toe op de 
werkvloer. Waar er sprake is van verslaving spelen vaak 
diepe conflicten en veel emoties. De verbinding met elkaar 
dreigt weg te vallen. Maar, in elk conflict zit een potentieel 
tot groei. Via bemiddeling kunnen mensen elkaar (terug) 
met meer openheid op gemeenschappelijke grond ontmoe-
ten. Zo wordt herstel van relaties mogelijk.

Out of the blue kwam er vorig jaar een leuke oproep 
binnenwaaien uit Zweden gericht aan alle good behaviour 
gamers: of we elkaar niet konden ontmoeten om de kop-
pen bij elkaar te steken en ervaringen uit te wisselen. 

We voelen ons onmiddellijk aangesproken. Wij zijn ten-
slotte reeds 5 jaar aan de slag met TOPspel, de Vlaamse 
versie van het GBG (Good Behaviour Game). We hebben 
heel wat aanpassingen gedaan t.o.v. het originele spel maar 
er vallen ook al veel ervaringen te delen. We zijn razend 
benieuwd naar de input uit andere landen.R
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TOPspel ontmoet zijn internationale  
broertjes in Lissabon

Out of the blue kwam er vorig jaar een leuke
oproep binnenwaaien uit Zweden gericht aan alle 
good behavior gamers: of we elkaar niet konden 
ontmoeten om de koppen bij elkaar te steken en 
ervaringen uit te wisselen. 

We voelen ons onmiddellijk aangesproken. Wij zijn tenslot-
te reeds 5 jaar aan de slag met TOPspel, de Vlaamse versie 
van het GBG (Good Behavior Game). We hebben heel wat 
aanpassingen gedaan t.o.v. het originele spel maar er vallen 
ook al veel ervaringen te delen. We zijn razend benieuwd 
naar de input uit andere landen.

TOPspel: een effectieve interventie gericht  
op gedragsmanagement 

TOPspel is een klassikaal preventieprogramma dat tot 
doel heeft het beginnend grensoverschrijdend gedrag 
van kinderen in het lager onderwijs terug te dringen en 
sociale vaardigheden te bevorderen. Op termijn beoogt 
TOPspel ernstige gedragsproblemen, zoals delinquentie 
en druggebruik, te voorkomen. Hierin spelen leer-
kracht en leerlingen een centrale rol. De leerkracht leert 
gedragsmanagement skills, gebaseerd op gedragsthe-
rapeutische principes binnen een eenvoudig spelkader 
toepassen. Meer specifiek, verduidelijkt hij positieve ge-
dragsregels en beloont hij gewenst gedrag systematisch. 
De aandacht komt daardoor te liggen op het gewenste 
gedrag i.p.v. het grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast 
moeten leerlingen samenwerken tijdens TOPspel, waar-
door positieve interacties tussen leerlingen worden gefa-
ciliteerd. Deze positieve interacties beschermen kinderen 
tegen de ontwikkeling van grensoverschrijdend gedrag.

Maar hoe krijg je zo’n internationaal gezelschap bij elkaar? 
Het antwoord was onverwacht evident. Het EUSPR (European 
Society for Prevention Research) houdt jaarlijks een conferen-
tie rond drugs en drugpreventie. Daar zijn sowieso heel wat 
preventiewerkers en onderzoekers aanwezig. Er wordt beslist 
dat de leden van de GBG-groep een dagje vroeger komen om 
elkaar te ontmoeten tijdens een zoge-heten pre-conference. 
We zetten koers naar Lissabon op 24 oktober 2018. 

Een gemoedelijk onderonsje, met één constante:  
enthousiasme 
Onze Vlaamse delegatie bestaat uit onderzoekers dr. Geertje 
Leflot en Emilie Rousseau, lectoren aan de Thomas More 

Hogeschool Antwerpen, prof. Hilde Colpin, Hoogleraar 
aan de KU Leuven en Inie Liekens, TOPspeltrainer, team 
preventie van De Sleutel.

De gesprekken barsten reeds los in de inkomhal: ‘Wie zijn 
jullie? Uit welk land? Hoe lang zijn jullie reeds bezig met 
het GBG? Welke naam kreeg het bij jullie?’ We staan te 
popelen om elkaars verhaal te aanhoren. Tekenen pre-
sent: Zweden, Polen, Estland, Nederland, Brazilië, USA en 
België. De voertaal is Engels, de accenten charmant. Het 
begin van een bijzonder boeiende namiddag.

Höja Spelet
De Zweden bijten de spits af met hun gloednieuw spel 
(spelet) dat ze uittestten in de school Höja. Het spel kreeg 
de naam Hôja Spelet.

Zij maakten kennis met het GBG in 2013 toen de  
Amerikaanse Jeanne Poduska het GBG kwam voorstel-
len op de EUSPR- conferentie in Parijs. Ze waren zowel 
enthousiast als wat verwonderd: ‘Waarom hebben wij dit 
niet in Zweden?’ Ze besloten in 2016 om in zee te gaan 
met de mensen van het Nederlandse Taakspel. Zij verzorg-
den de opleiding van de GBG- trainers en de leerkrachten 
en ondersteunden de Zweden gedurende 2 jaar. Tijdens 
deze 2 jaren werd er een pilootonderzoek naar de effecten 
gevoerd. Het spel won een belangrijke prijs voor Public 
investment.

EFFECTEN VAN HET ZWEEDSE HÖJA SPELET

- Toename van rust en stilte in de klas
- Betere samenwerking tussen de leerlingen
- Vermindering van het regelovertredend gedrag

94% van de leerlingen  
vond dat ook andere  
kinderen dit spel moeten  
spelen.

Onderzoekers Geertje Leklot en Hilde Colpin.
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Oops Brazillië!
Brazilië implementeerde met de steun van de Verenigde 
Naties en het Amerikaanse AIR het originele GBG en 
noemden het ‘Elos’, wat staat voor verbinding. Hoewel er bij 
de leerkrachten een groot enthousiasme was, bereikte men 
helemaal niet de verwachte resultaten. Onderzoek legde een 
cultureel verschil tussen Brazilië en de andere GBG-landen 
bloot. Het onderwijs in Brazilië is sterk gericht op het bestraf-

fen van het negatieve gedrag van 
leerlingen. De leerkrachten gebruik-
ten het spel om de kinderen nog 
méér te straffen.

Naar aanleiding van die eerste 
resultaten, beslisten de makers om 
grote culturele aanpassingen door te 
voeren aan het spel. ‘De klasregels’ 
werden samen met de leerlingen ver-
vangen door ‘onderlinge afspraken’ 
met aandacht voor een positieve for-
mulering van het gewenste gedrag. 
De leerkrachten kregen extra training 
in het positief ondersteunen van ge-
drag bij kinderen. Ze introduceerden 

een ‘Oops’- en een Elos-kaart om aan te geven wanneer een 
leerling verkeerd (Oops) of net heel goed bezig ‘Elos’ is. Via 
ouderavonden proberen ze ook ouders te overtuigen van een 
meer positieve opvoeding en interactie met hun kinderen. De 
laatste resultaten zien er al heel wat beter uit. 

Is dit Vepa of spleem in Estland?
In Estland besloot men te werken met het Pax Good Behavior 
Game. Zij doopten het om tot VEPA. Het VEPA-spel combi-
neert de structuur van het Good Behavior Game met andere 
methodieken waarvan de werking reeds bewezen is zoals 
complimentenbriefjes, beat the timermethodiek, groeps-
namen,…

Ze hanteren, net zoals in het Pax-game een eigen woor-
denschat. Goed gedrag is ‘vepa’, ongewenst gedrag wordt 
een ‘spleem’ genoemd.

Skypen in Polen
In Polen implementeerden Amerikaanse trainers het 
Good Behavior Game i.f.v. een onderzoek. De resultaten 
waren bijzonder goed waardoor besloten werd dat er geen 
aanpassingen nodig zijn. Dé grote uitdaging in Polen is het 
trainen van de leerkrachten. Het Engels is er niet zo goed 
ingeburgerd waardoor het moeilijk is om Engelstalige leer-
krachten te vinden die nadien anderen kunnen opleiden. 

Polen is een uitgestrekt land, deelnemers ter plaatse 
krijgen is niet altijd evident. Daarom kan je in Polen ook 
de GBG-training volgen via video en skype. Het onderzoek 
wees uit dat dit niet ten koste gaat van de effectiviteit. Dit 
idee wordt door de andere aanwezigen warm onthaald.

De ervaren Nederlanders
Het Nederlandse Taakspel bestaat al sinds 2001! Zij heb-
ben, naast de Amerikanen, ongetwijfeld het meeste erva-
ring van de deelnemers aan deze conferentie. Marjon Ter 
Heggeler en haar team leidden intussen ruim 100 trainers 
op die op hun beurt de leerkrachten kunnen trainen. Ze 
ontwikkelden ook een toolkit voor internationale coaches. 
Dat ze inmiddels ook over de grenzen heen opleiding 
geven, bleek uit het Zweedse project waarbij Marjon de 
Zweden van A tot Z begeleidde in het ontwikkelen én  
implementeren van Taakspel in Zweden.

Maar Marjon vertelde ook over de moeilijkheden die 
op hun pad komen wanneer ze Taakspel in de scholen 
begeleiden. Dit ging van weerstand bij de leerkrachten, het 
ongeduld en het streven naar een easy-fix, tot het rondkrij-
gen van het financiële aspect. Om de uitrol van Taakspel 
haalbaar te houden, werkt men in Nederland samen met 
interne schoolbegeleiders die een deel van de coaching-
sessies voor hun rekeningen nemen. Zo kan er meer ‘op 
maat’ gewerkt worden. 

Op het volgende EUSPR-
congres in Gent wordt de 
krachtenbundeling rond 
Good Behavior Game 
concreter uitgewerkt 

Geertje Leflot presenteert 
de onderzoeksresultaten 
van TOPspel tijdens een 
poster-sessie
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Vlaamse eenvoud
Geertje Leflot, onderzoeker aan Thomas More Hogeschool 
en co-auteur van het Vlaamse TOPspel, licht niet alleen 
de Vlaamse onderzoeksresultaten toe, ze geeft ook aan op 
welke manier het Good Behavior Game werd aangepast 
tot het Vlaamse TOPspel. De administratieve eenvoud van 
TOPspel ten opzichte van de andere varianten werd ten 
zeerste gesmaakt door de buitenlandse collega’s. Dit vormt 
namelijk in heel wat landen voor een grote drempel bij de 
leerkrachten.

Verschillende landen, verschillende Good Behavior 
Games, dezelfde uitdagingen…
Het enthousiasme voor het Good Behavior Game overstijgt 
duidelijk de landsgrenzen. We geraken er niet over uitge-
praat. We merken echter ook dat in al deze landen dezelfde 
struikelblokken verder succes dreigen te dwarsbomen. De 
meeste landen beginnen kleinschalig met een onderzoeks-
project. Wanneer dit succesvol blijkt, wil iedereen uiteraard 
aan de slag voor een bredere uitrol. Die’ scaling-up’ vormt 
een grote uitdaging: Hoe kunnen we zo veel mogelijk leer-
krachten trainen? Waar vinden we mensen die de leerkrach-
ten kunnen opleiden? Hoe bewaken we de kwaliteit? En 
vooral: waar vinden we de financiële middelen? Vooralsnog 
probeert elk land deze uitdagingen zelf aan te gaan, maar 
hoe kunnen we de krachten bundelen?

What’s next?
De vraag om de krachten te bundelen blijft nog lang nazin-
deren en is ook tijdens het heerlijke diner één van de meest 
besproken topics. Deze eerste samenkomst was bedoeld 
als kennismaking en een aftasten van de mogelijkheden. 
Er wordt unaniem beslist om een volgende bijeenkomst 
te organiseren tijdens de volgende EUSPR-conferentie die 
doorgaat in september 2019 in… Gent. Wij zullen er alvast 
zijn!

In
ie

 L
ie
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Nieuwe erkenning  
werking team Preventie  
door de Vlaamse  
overheid

De Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren het 
versnipperde preventielandschap in Vlaanderen, 
beter trachten te structureren en op elkaar af te 
stemmen. Het werken met gezondheidsdoelstel-
lingen en het preventiedecreet zijn hiervoor de hou-
vast. Het is dan ook in dit kader dat de werking van 
team Preventie van De Sleutel door de Vlaamse 
overheid erkend werd als Vlaamse organisatie met 
terreinwerking voor vaardigheidstraining rond pre-
ventie van middelengebruik in het onderwijs.

Concreet houdt dit in: het organiseren van inter-
actieve trainingen voor schoolteams (basis- en 
secundair onderwijs) in het aanleren van intra- en 
interpersoonlijke vaardigheden aan hun leerlingen, 
in het bijzonder op het gebied van tabak, alcohol, 
drugs en medicatie. Na deze training zijn school-
teams in staat om deze vaardigheden aan te leren 
aan hun leerlingen.

Onze dienst wordt reeds verschillende jaren ge-
subsidieerd om deze taak op te nemen. Sinds 
2012 gaat dit gepaard met een echte erkenning die 
telkens opnieuw moet worden verdiend. De nieuwe 
erkenning werd recent verlengd tot eind 2023.

ENKELE CIJFERS

Team Preventie van De Sleutel staat elk jaar paraat 
om leerkrachten te trainen rond sociale vaardig-
heden. In 2017 werden er 855 leerkrachten getraind  
in 176 verschillende scholen. Meer concreet ging 
het om 75 trainingen waarvan 11 in het kleuter-
onderwijs, 20 in het lager onderwijs en 44 in het 
secundair onderwijs.
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[Uit het netwerk]

Rowing for life laat bewoners TG’s  
proeven van roeien

Meer dan 80 roeiers waagden zich op zaterdag  
22 december onder een prachtige zon aan Rowing For 
Life. Dit evenement, in het kader van de Warmste 
Week, werd georganiseerd ten voordele van Xtra Time, 
de omnisportwerking van De Sleutel. Rowing for Life 
groeide op initiatief van Weerwerk-medewerker Marnix 
en dankzij de samenwerking met de Vlaamse Roeiliga 
en VVR (*).

De laatste weken van 2018 konden de bewoners van de twee 
therapeutische gemeenschappen (TG) van De Sleutel in 
Gent proeven van een nieuwe sport: roeien. De 2 roei-initia-
ties werden georganiseerd onder de vakkundige begeleiding 
van Rowing VVR en de Vlaamse Roeiliga.

Sportmedewerker Sander: “Het volgen van deze initiaties in 
officiële C4-bootjes gaf de cliënten de mogelijkheid om gratis 
deel te nemen. Op voorhand hoopten we op zoveel mogelijk 
deelnemers van uit de TG’s. We konden meer dan 20 bewoners 
mobiliseren. Zowel trainers als begeleiders zaten na de eerste 
initiatie met een bang hartje: is deelname met zo’n korte 
voorbereiding niet te ambitieus? 

Na afloop van de 2e initiatie bleken 4 cliënten er in 
geslaagd om 5 km op het water af te leggen. Dat gaf een 
boost! Misschien is deelname van een select groepje, onder 
vakkundige begeleiding van andere roeiers en stuurmannen, 
toch mogelijk? Uiteindelijk namen 6 bewoners van de TG’s 
succesvol deel aan het evenement. Alle deelnemers stapten 
onder een stralend zonnetje en met de glimlach in de 
roeiboten richting Graslei. Ook niets dan glunderende 
gezichten bij hun terugkomst aan de Vissersdijk. Een machtig 
gevoel voor iedereen die dit mee hielp realiseren!”

Vorig jaar organiseerde Xtra Time een spinningmarathon ter 
gelegenheid van de Warmste Week. Dit jaar zocht men een 
nieuwe uitdaging, bij voorkeur in combinatie met de “kennis-
making” van een nieuwe club voor ons doelpubliek. Sander: 
“Samen met Erwin, Marnix (Weerwerk-medewerkers) werd een 
brainstorm-actie opgezet. Bij voorkeur organiseerden we een 
actie met een sportorganisatie uit de regio, op die manier 
konden geïnteresseerden later vlot de stap zetten naar de 
reguliere werking. Roeien was één van onze leuke pistes, de 
connecties van Marnix (VVR en Vlaamse Roeiliga) zorgden 
ervoor dat alles in een stroomversnelling geraakte, en zo 
geschiedde!”

Een cliënt getuigde achteraf: “Wat Xtra Time doet en organi-
seert, dat vind ik echt chic. We ontdekken nieuwe sporten, 
samen met andere organisaties en zetten zo stappen in ons 
traject naar een zinvolle tijdsbesteding. Ik dacht er vroeger 

nooit aan om naar zo’n roeiclub te gaan. Vandaag overweeg 
ik om mij aan te sluiten en de sport verder te ontdekken”.
Dit citaat verduidelijkt waarom De Sleutel blijft inzetten op 
sport en bewegen: sport kan een middel zijn om kansengroe-
pen te re-integreren binnen onze maatschappij. Sander: “Laat 
ons hopen dat ook de buitenwereld en onze ondersteuners  
– we kunnen dit niet alleen – hiervan overtuigd blijven. Met 
dit evenement geven we alvast opnieuw een krachtig signaal”.

Xtra Time ondersteunt de wekelijkse sportinitiaties in onze 
afdelingen en werkplaatsen. De lesgevers rekruteren we bij 
Sport Werk. Op die manier kunnen cliënten – gekaderd in het 
programma dat ze volgen – kennismaken met nieuwe en 
minder nieuwe sporten. Er is ook een sportaanbod in de vrije 
tijd. Samen met lokale sportactoren wordt op zoek gegaan 
naar samenwerkingsverbanden om iedereen die dat wil te 
laten kennismaken met nieuwe, laagdrempelige beweegmo-
gelijkheden in de vrije tijd. Het vrijwillig sportaanbod van Xtra 
Time stelt zich open voor eenieder die op een laagdrempelige 
manier wil kennismaken met sport. Regelmatig nemen we 
ook deel aan evenementen zoals 1/8e triatlon, midzomer-
nachtrun, Gentse Trail, Antwerp 10 miles,… ). Sinds kort is er 
opnieuw een start to atletiek in Gent,… een gelijkaardig 
aanbod wordt bekeken voor in Antwerpen.

Naast een positieve boost leverde het evenement  
ook 1.130 € op. Een mooi bedrag dat op maandag 
24 december symbolisch tijdens de Warmste Week  
in Wachtebeke werd afgegeven

Voor een actuele agenda, ga naar: 
www.xtratime.vlaanderen 
of mail sander.van.den.hende@fracarita.org

(*) VVR is een Gentse roeivereniging, de enige zelfstandige roeiclub voor 
masters in BelgiëPa
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[Hulpverlening]

Het RKJ is de werking van De Sleutel die zich specifiek 
richt op jongeren met een middelenverslaving. Het is 
gelegen te Eeklo en biedt een breed scala aan moge-
lijkheden voor jongens en meisjes afkomstig uit de 
verschillende Vlaamse provincies. Binnenkort worden 
een aantal speciale kennismakingsmomenten gepland.

Het RKJ heeft een residentieel programma voor jongeren 
van 12 tot 18 met bijhorende nazorg met de mogelijkheid 
tot kortdurende heropname bij herval. Het RKJ organiseert 
ook inschattingsgesprekken. Hierbij gaat een van onze 
therapeuten een gesprek aan met de jongere en zijn context 
(ouders, doorverwijzer, hulpverlener…) om zo de ernst 
van de verslavingsproblematiek te helpen inschatten en de 
brug naar de gepaste hulpverlening te maken. Bovendien 
heeft het RKJ (i.s.m. RADAR) een crisiswerking met mobiele 
interventies en kortdurende opnames. In het time-out bed, 
kunnen jongeren gedurende 14 dagen in het RKJ verblijven 
en op die manier de werking beter leren kennen en vaak 
voor het eerst in lange tijd eens 14 dagen clean zijn. Voor 
jongeren voor wie een mogelijke opname nog een brug te 
ver is, worden er ook op geregelde basis kennismakingsge-
sprekken georganiseerd. 

Criteria aanmelding

• Leeftijd van 12 tot 18 jaar;
•  Een betrokken context die actief meewerkt aan traject 

jongere (ook voorziening);
•  De context en de jongere zijn de Nederlandse taal 

machtig.

Bij iedere aanmelding proberen we binnen de 24 uur (op 
werkdagen) de hulpvraag aan een passende module toe 
te wijzen en in het team een vast aanspreekpunt aan te 
duiden. Je kan voor de verschillende modules aanmelden 
op 09 377 25 26.

   1. Residentieel programma    
Het residentieel programma vormt de ruggengraat van het 
RKJ. Jongeren kunnen er terecht voor een programma waar 
aanvankelijk de nadruk ligt op begrenzing en veiligheid. 
Gaandeweg worden meer vrijheden en verantwoordelijk-
heden ingebouwd. Ongeveer 6 weken na opname starten 
doorgaans de eerste daguitstappen naar de context. Deze 
daguitstappen worden stapsgewijs uitgebreid in duur en in 
moeilijkheidsgraad.

Het dagelijkse programma in het RKJ omvat diverse on-
derdelen waaronder individuele- en groepstherapie, school, 

Jongerenwerking De Sleutel  
breidt scala hulpverleningsaanbod  
verder uit

vrije tijd, sport en huishoudelijke taken. Elke jongere volgt het 
programma aan eigen snelheid. 

De context wordt gedurende het hele programma nauw be-
trokken. Hiernaast is er ook veel aandacht voor school, vrienden, 
vrije tijd, gezondheid, normen en waarden en re-integratie in de 
maatschappij. Tijdens het verblijf wordt er door de ziekenhuis-
school van Stad Gent onderwijs op maat voorzien. Er wordt 
actief samengewerkt met de reguliere school zodat de jongere bij 
de heropstart van de reguliere school vlot terug kan aansluiten. 

   2. Nazorg 
Eens het residentieel programma volledig doorlopen is, wordt 
er nazorg aan huis (tot 6 maanden) opgestart. De nazorg wordt 
doorgaans uitgevoerd door de individueel begeleider van de jon-
gere. Deze werkt op 3 doelstellingen: ondersteunen en verster-
ken van het netwerk, doorverwijzen naar gepaste vervolg-hulp-
verlening en expertise delen met andere betrokken hulpverleners. 

   3. Herval-Bed 
Als tijdens de nazorg blijkt dat de jongere terug drugs begint 
te gebruiken kan er een herval-opname van 14 dagen opgestart 
worden. We halen zo de jongere uit een potentieel vicieuze 
cirkel, proberen stil te staan bij zijn herval en gaan na hoe het 
na deze kortdurende opname verder moet.

   4. Inschattingsgesprekken
Bij een inschattingsgesprek proberen we samen met de context 
en de jongere na te gaan hoe ernstig het druggebruik is en 
geven we advies over de verdere mogelijkheden.

   5. Crisiswerking (ambulant of korte opname)
Een crisis kan een hefboom zijn om verandering teweeg te 
brengen. Samen met doorverwijzer RADAR en de jongere 
zoeken we naar een gepast antwoord. Dit kan eventueel een 
kortdurende (max 14 dagen) crisisopname zijn. Voor urgentie-
opnames en detox werkt het RKJ samen met enkele partners.

   6.  Kennismakingsbezoeken met ervaringsdeskundige  
(zie blz 13)

RKJ organiseert regelmatig kennismakingsbezoeken. De jon-
gere kan zo vrijblijvend de werking leren kennen. Deze module 
is gericht op jongeren in de contemplatiefase: zij zijn er zich 
van bewust dat er een probleem is. Ze zijn echter nog niet zo 
ver dat ze hiervoor ook actie kunnen of willen ondernemen. 
Tijdens het bezoek geven we samen met een ervaringsdeskun-
dige een rondleiding.

Wanneer? De kennismakingsbezoeken zijn gepland  
(van 14 tot 16 u) op 24 april, 21 mei en 19 juni. Reservatie 
via 09/3772526. Het aantal plaatsen is beperkt.

   7. Wachtlijstondersteuning 
Jongeren die op de wachtlijst staan, worden tijdens de wacht-
periode ondersteund door een medewerker.Jo
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Ervaringsdeskundigen  
kleuren kennismakings- 
bezoeken RKJ
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De komende maanden organiseert het RKJ een aantal 
kennismakingsbezoeken. Uniek aan dit concept is 
dat het programma tijdens het bezoek mede wordt 
voorgesteld door een ervaringsdeskundige. Twee van 
de vroegere cliënten (*) van het RKJ vertellen waarom 
ze hun samenwerking aan deze bezoeken zo belangrijk 
vinden. 

Voor wie ? 
We richten ons met dit aanbod tot jongeren  
samen met hun begeleiders/hulpaanbieders zoals:
-  Jeugdrechtbanken en Ondersteuningscentra  

Jeugdzorg
- Voorzieningen Bijzondere jeugdzorg of VAPH
- Centra voor Leerlingenbegeleiding
- Scholen
- Ambulante voorzieningen GGZ
- Huisartsen

Wat is jullie rol zijn tijdens zo’n kennismakingsbezoek en 
wat mag men verwachten?
J: Ik zal erbij zijn tijdens de rondleiding, eventuele vragen die 
er zijn kunnen dus ook aan mij gesteld worden. Ik zal dan 
antwoorden vooral uit eigen ervaring. 
A: De bedoeling is inderdaad dat we als ervaringsdeskun-
dige onze kant van het verhaal laten horen. Ik zal vanuit 
mijn druggebruik vertellen over de hulp die ik in het RKJ 
kreeg. Zelf heb ik van alles meegemaakt,  zowel de slechte 
ervaringen van drugs als het "plezier op het moment zelf". 
Ik hoop dat ik voor de jongeren iemand kan zijn waar ze zich 
in kunnen terugvinden, dat ik voor hen een voorbeeld kan 
zijn waar ze zich kunnen aan optrekken.

Waarom zet je deze stap?
J: Ik heb heel veel te danken aan dit programma, waardoor 
ik weet dat het mensen echt kan helpen. Als er een mogelijk-
heid is om door mijn aanwezigheid de jongeren te helpen 
in hun keuze om hiervoor te kiezen, wil ik die kans graag 
grijpen.
A: Ik gun iedereen een gelukkig leven, sommige jongeren 
weten of beseffen niet dat er een uitweg is of krijgen de 
kansen niet. Iedereen verdient rust en liefde. Soms is drugs 
maar een uitweg. Ik heb het geluk gehad het te redden en 
te leven in normale situaties en omgevingen, dus een ander 
ook.

Wat vind je positief aan dit programma?
J: Dat er tijd wordt gestoken in de jongeren als individu, er 
wordt echt geluisterd en mee nagedacht.
A: Ikzelf volgde 5 jaar geleden met succes het programma 
en wil het warm aanbevelen. Het was een grote hulp. 

Ondertussen is een en ander veranderd ten goede. Als 
de jongeren de wil en de moed kunnen opbrengen om de 
verschillende modules te doorlopen, dan zullen ze later 
gegarandeerd beter neen kunnen zeggen tegen allerhande 
verleidingen. Het programma werd inhoudelijk versterkt. 
Het is super hoe de jongeren er nu opgevolgd worden en 
ook vooraf uitleg krijgen. Hierdoor hebben jongeren een 
beter gevoel en willen ze zelf aan de slag gaan in het pro-
gramma. En heel belangrijk: de opvolging na het verblijf in 
het RKJ! Ook is het leuk om te zien dat er aan het gebouw 
en het interieur aanpassingen werden gedaan.

Wat leerde je in het RKJ? 
J: Voor mij was dat het leren relativeren. Moeilijke periodes 
horen nu eenmaal bij het leven. In het RKJ heb ik geleerd 
hoe hiermee om te gaan en mezelf niet te verliezen in 
negatieve emoties. 
A: Ik heb elke dag nog steeds veel aan alles wat ik er leerde! 
In mijn omgang met mensen, met de wereld, de volwasse-
nen,… Als je onder invloed van drugs bent, zie je de wereld 
niet meer zo helder… Ik heb dankzij het programma in 2013 
mezelf gevonden, mijn karakter en emoties. Ik besef ook 
dat ik geluk heb gehad dat ik verder school kon lopen in het 
RKJ. Zonder de hulp van de leerkrachten in het RKJ was het 
niet gelukt om mijn getuigschrift te halen. 

J: De schoolfaciliteiten waren er tijdens mijn aanwezigheid 
ook nog niet. Dat is inderdaad zeer positief! 
A: Verder ben ik zeer dankbaar t.o.v. het RKJ om me de 
jonge vrouw te maken die ik vandaag ben. Ik kan me niet 
inbeelden waar ik zou staan zonder die hulp! Niemand 
vraagt graag hulp. Maar als je stil staat bij dingen, dan be-
sef je wel dat het zo niet verder kan. Ik zie het echt als een 
programma waar aan je gewerkt wordt. Met de STEUN van 
het programma en zeker ook dankzij de band met de jonge-
ren en de begeleiders lukt het als je het jezelf toelaat. Ik ben 
het RKJ en De Sleutel heel dankbaar dat ze me opnieuw een 
toekomst hebben gegeven.

Wanneer? De kennismakingsbezoeken zijn gepland 
(van 14 tot 16 u) op:
     •  Woensdag 24 april 2019
     •  Dinsdag 21 mei 2019
     •  Woensdag 19 juni 2019

Waar? RKJ, Zuidmoerstraat 165, 9900 Eeklo
Inschrijven via tel: verplichte reservatie via 09/3772526. 
Het aantal plaatsen is beperkt! De inschrijving is pas 
definitief na bevestiging per mail

(*) om redenen van privacy gebruiken we initialen.

[Oud-client aan het woord]

De schoolfaciliteiten binnen 
het RKJ worden als zeer 

positief bestempeld.
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De Sleutel is een onderdeel van de vzw Provincialaat 
der Broeders van Liefde. De Groep Broeders van Liefde 
heeft sinds kort een vernieuwde missie. Deze nieuwe 
missie heeft een lange weg afgelegd. Een pak mensen 
– ook van De Sleutel – heeft erover nagedacht, gedebat-
teerd, getwijfeld, geschreven en geschrapt. Het resul-
taat is een gedragen tekst, toepasselijk op iedereen die 
met de groep Broeders van Liefde te maken heeft. 

Geïnspireerd en verbonden
in beweging met mensen

  Als groep Broeders van Liefde zijn we gepassioneerd door 
mensen.

  We dromen van een samenleving waarin elke mens tot 
bloei kan komen.

  Dag na dag bouwen we hieraan mee in onderwijs, welzijn, 
zorg en werk.

  We gaan met iedereen op pad met een open geest

  en aan buitengewone vragen schenken we een bijzondere 
aandacht.

  Telkens zoeken we mee naar passende antwoorden op 
concrete uitdagingen.

  We gaan uit van ieders kracht, met oog voor ieders kwets-
baarheid.

  We werken samen in dialoog, verbondenheid en vertrou-
wen.

  Duurzaam engageren we ons met inzicht, expertise en 
passie (zie ook kader).

  Geloof, hoop en liefde zijn onze diepste drijfveren.

  Daarin weten we ons verbonden met de bezieling van  
velen.

[Visie]

Nieuwe missie van  
de groep vertaald naar  
de praktijk van De Sleutel Duurzaam engageren we  

ons met inzicht, expertise  
en passie

In De Sleutel streven we naar een optimaal herstel van de le-
venskwaliteit voor mensen met verslavingsproblemen. Omdat 
drugverslaving een chronische aandoening is, word ik als arts 
verplicht om op lange termijn te denken. We gaan voor het 
grotere plaatje. Een te vroege of te snelle ontwenning bijvoor-
beeld kan leiden tot allerlei ongewenste effecten waardoor het 
moeilijk wordt om aan andere facetten van de problematiek 
te werken, zoals huisvesting, een job of een relatie. Soms is 
het zelfs nodig om cliënten te blijven voorzien van een on-
derhoudsdosis om een stabiel leven mogelijk te maken. Al is 
die vorm van duurzame behandeling voor de cliënt zelf soms 
moeilijk te aanvaarden omdat die het liefst ‘clean’ wil zijn of 
het stigma van een dergelijke behandeling wil ontlopen. 

Terwijl we in het verleden bijna uitsluitend te maken kregen 
met mensen voor wie de afhankelijkheid op de voorgrond 
stond, zien we momenteel een groeiende groep patiënten 
met een dubbele diagnose. Ze ervaren een probleem in het 
gebruik van een middel en hebben daarnaast ook een psy-
chotische, stemmings- of persoonlijkheidsstoornis. Het aan-
deel ‘psychiatrie’ neemt dus toe. Dat is een uitdaging voor 
onze teams. Hoe ga je als medewerker bijvoorbeeld om met 
iemand die suïcidaal of psychotisch is? We spelen daarop in 
door onze expertise te verbreden, zodat we ook die aandoe-
ningen voldoende kunnen omkaderen tijdens de behandeling. 

Ik hou van het contact met de cliënten. Ik streef ernaar om 
verbinding te maken van mens tot mens, ook voorbij het me-
disch-technische. Zo kom je vaak tot de vaststelling dat het 
samenzijn op zich al helend is. Het verrijkt niet alleen het tra-
ject van de cliënt, maar ook mezelf als persoon. Ik ben zeer 
dankbaar dat ik dat in mijn job als hulpverlener mag ervaren.

Mijn missie is om de relatie tussen de mens, zijn/haar mid-
del en de context meer in harmonie te brengen, los van taboe, 
stigma en criminalisering. Daartoe wil ik samen met de teams 
laagdrempelig blijven werken en de cliënten telkens opnieuw 
eerlijke kansen geven voor persoonlijke groei.

bron: Dichtbij dec 2018 

Dr Frederick Van der Sypt: 
“Ik verzet me tegen alle  

vormen van stigmatisering  
en pleit voor een laag- 

drempelige behandeling” 

foto: Károly Effenberger
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Traject is een stedelijk, laagdrempelig ambulant centrum 
in Aalst waar personen uit de regio met een alcohol-, drug 
of medicatieprobleem opgevangen en begeleid worden. De 
voornaamste doelstelling van de hulpverlening is gericht 
op de bevordering van het algemeen functioneren van  
cliënten. Ze ondervinden, al dan niet bewust, moeilijkhe-
den op één of ander levensterrein in combinatie met het 
gebruik van alcohol, medicatie of drugs. Waar nodig en  
indien dit mogelijk is, wordt er gewerkt met familieleden  
of derden die betrokken zijn bij het hulpverleningsproces.

Traject is in 1996 op initiatief van de stad Aalst gestart 
met de bedoeling om in de regio begeleiding aan te bieden 
specifiek voor mensen die vragen en/of problemen hebben 
rond middelengebruik. Sinds 2008 is er een samenwerking 
met De Sleutel. Wij ondersteunen Traject met onze exper-
tise en ervaring in de drugproblematiek.

Met welke specifieke doelgroepen werkt Traject Aalst?

Volgende doelgroepen kunnen geholpen worden:
-   adolescenten of jongeren die in de experimenteerfase zitten;
-   de gebruiker met een korte tot middellange gebruikers- 

geschiedenis;
-   de gebruiker met een lange tot ernstige verslavings- 

geschiedenis;
-   de context van de gebruiker: dit kan zowel de omgeving  

zijn van een gekende cliënt bij Traject maar ook de omge-
ving van een cliënt die zelf niet gekend is in Traject.

Na een eerste contact (aanmelding) wordt ernaar gestreefd 
om zo snel mogelijk een afspraak vast te leggen. Het eerste 
gesprek is vrijblijvend. Het eerste gesprek kan verschillende 
inhouden hebben:

Een eenmalig gesprek: een gesprek waarbij het gebruik en 
alle mogelijke knelpunten daarrond besproken worden  
en waarbij samen naar antwoorden gezocht wordt op de 
gestelde vragen.

Er kan nadien steeds opnieuw contact opgenomen worden.

Eenmalig informatief gesprek: een gesprek waarbij de hulp-
verlener uitleg en informatie geeft rond middelen, hun ef-
fecten en werking en gevolgen hiervan. Zowel de cliënt als 
de omgeving kan op dit aanbod ingaan. Bij vragen/ondui-
delijkheden kan er opnieuw contact opgenomen worden.

Het kan ook gaan om een kennismakingsgesprek met  
het oog op verdere begeleiding, we spreken dan over een 
intakegesprek.

Bij een eerste aanmelding op het centrum wordt de 
werking van Traject uitgelegd en wordt gepeild naar de ver-
wachtingen van de persoon ten aanzien van het centrum. 
Vaak heeft het aangemelde probleem reeds een lange voor-
geschiedenis, zodanig dat een juiste beoordeling van deze 
informatie van belang is voor het verdere verloop van de 
ambulante begeleiding. Hiervoor voorzien we een intake-
gesprek. Het intakegesprek bestaat o.a. uit een uitgebrei-
de vragenlijst die verschillende levensgebieden bevraagt. 
Indien nodig wordt er informatie ingewonnen bij vorige 
hulpverleners. In de intake-fase wordt ook een consult bij 
de verslavingsarts van het centrum voorzien. Na bespre-
king in het team wordt beslist of begeleiding binnen het 
centrum zinvol en haalbaar is. Zo niet, trachten wij door te 
verwijzen naar meer geschikte centra.

Begeleiding

Indien de intake gunstig wordt afgerond, wordt er een in-
dividuele begeleiding opgestart waarin een aantal concrete 
doelstellingen vooropgesteld worden. De cliënt krijgt een 
vaste begeleider toegewezen. 

Traject Aalst in de kijker

[Uit het netwerk]
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 Directie & centrale diensten
 Ebergiste de Deynestraat 2 C
 9000 Gent
T 09 210 87 10
E de.sleutel.info@fracarita.org

 Dagcentrum Antwerpen (DCA)
 Dambruggestraat 78-80
 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 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)
 Jozef Guislainstraat 43a 
 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 09 216 61 90
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
 Ebergiste de Deynestraat 2 C
 9000 Gent
T 09 231 57 48
F 09 272 86 11
E de.sleutel.preventie@fracarita.org

 Weerwerk Gent
 Gaardeniersweg 80
 9000 Gent
T 09 223 02 04
E info.gent@weerwerk.net

 Weerwerk Antwerpen
 Deurnestraat 208 

2640 Mortsel
T 03 259 08 90
E info.antwerpen@weerwerk.net

 Weerwerk Roeselare
 Désiré Mergaertstraat 15 

8800 Roeselare
T 051 22 03 00
E info.roeselare@weerwerk.net 

 

De Sleutel is een onderdeel van
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119 – Gent

[Uit het netwerk]
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De aard van de begeleiding is ondersteunend en is geen therapie. De 
cliënt wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd en de focus 
ligt op middelengebruik en mogelijke gedragsverandering. Voor an-
dere primaire problematieken wordt gekeken naar een passende door-
verwijzing. De frequentie van de begeleidingsgesprekken wordt met de 
cliënt besproken. In eerste instantie is het in de vorm van wekelijkse 
contacten op het centrum. Er wordt getracht om zoveel mogelijk in te 
gaan op de hulpvraag van de persoon en zorg op maat te realiseren. 
Dit betekent dat de begeleiding bij iedereen anders verloopt alhoewel 
er wel een aantal gemeenschappelijke punten terug te vinden zijn. 

De cliënt komt op vrijwillige basis. Dit wil zeggen dat hij/zij er zelf 
voor kiest om een begeleiding op te starten. Ook personen die onder 
voorwaarden staan of doorverwezen worden via allerhande instanties, 
kunnen gebruik maken van het aanbod van Traject indien ze dat wen-
sen. Natuurlijk wordt er wel een portie engagement verwacht om de 
begeleiding vlot te laten verlopen De gevolgen die een eventuele  
weigering van begeleiding met zich mee kan brengen, dient een cliënt 
zelf in overweging te nemen.

Op regelmatige tijdstippen wordt de cliënt op de klinische verga-
dering door het team besproken. Binnen de begeleiding kunnen regel-
matig urinecontroles uitgevoerd worden. Er wordt geëvalueerd of de 
vooropgestelde doelen behaald worden. Indien het team van mening 
is dat zij niet langer een meerwaarde kunnen bieden aan de cliënt, 
wordt samen met haar/hem op zoek gegaan naar een zinvol alternatief 
(doorverwijzing ). Tijdens de begeleiding kan ook blijken dat een  
samenwerking met andere betrokken hulpverleners aangewezen is  
zodat de begeleiding positief kan evolueren. Dit gebeurt in samen-
spraak en enkel wanneer een informed consent ondertekend is. 

Alle hulpverleners hanteren het beroepsgeheim en handelen con-
form de deontologische code. 

Onze werking is gebaseerd op gespreksvoering, met daarnaast medi-
sche ondersteuning waar het aangewezen is. Wanneer er problemen 
zijn met heroïne, morfine, pijnstillers op basis van morfine, is er een 
substitutieprogramma. Hierbij willen we opmerken dat de arts die 
verbonden is aan ons centrum enkel personen op consultatie ziet in 
verband met hun verslaving. Voor andere zaken wijst hij door naar de 
eigen huisarts of gespecialiseerde medische of psychiatrische hulp. 
Uitzonderlijk gaan wij ook op huisbezoek bij de cliënt (die reeds in  
begeleiding is) indien de situatie dit vereist. 

De hulpverlening is gratis uitgezonderd de doktersconsultatie. De 
betaling wordt met de dokter via derde betalerssysteem geregeld. De 
betaling van een positieve urinecontrole wordt via het labo geregeld.

Contactgegevens:
 Onthaalcentrum voor Alcohol-, Medicatie- en Druggebruik  
Traject Aalst
Dendermondsesteenweg 178
9300 Aalst
Tel: 053 723715
Email: traject@aalst.be
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