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Iemand van je vriendenkring gebruikt drugs. Hij verliest contact met z n omgeving. 
Laat hem niet wegzinken. Help hem. Praat met hem.  
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Drugs.  
Waar wacht je op  
om er over te praten?
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Geachte lezer, 

In dit nummer gunnen we u graag een nieuwe blik op onze werking, onze ideeën, onze 
waarden…  We blijven stilstaan bij preventie op verschillende niveaus, de zorg voor de 
vaders tijdens een opname en we geven graag het woord aan Inge Drappier, afdelings-
hoofd van het dagcentrum te Gent via een interview dat eerder verscheen in het Nieuws-
blad op Zondag. 
Met dit nummer willen we ouders, leerkrachten en ‘peers‘ aanzetten om niet de andere 
kant uit te kijken, maar om hun verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van ex-
perimenterende, problematische gebruikers van illegale middelen. Preventie is onze 
kerntaak... In dit nummer kan u lezen hoe we,  dankzij Trip, op een vernieuwende ma-
nier aansluiting zoeken met de jongeren.  Deze eigentijdse theatervoorstelling gebracht 
door Frank Van Eerum, vormt de aanleiding om het thema drugs verder in de klas te 
bespreken, gekaderd binnen het lessenpakket Unplugged dat we ontwikkelden voor het 
middelbaar onderwijs.  

We laten u kennismaken met de tweede actie van onze bewustmakingscampagne.  In 
het vorige nummer stelden we al kort onze affiche naar ouders voor.  Deze keer richten 
we ons aanvullend naar de jongeren zelf, de ‘peers’.  We willen hen bewust maken van 
het feit dat ze invloed kunnen uitoefenen op vrienden die dreigen te mislopen.  We zijn 
trots op deze nieuw affiche die we ontwikkelden in samenwerking met het bureau VVL-
BBDO. 
  
Preventie heeft alles te maken met bewustmaking, sensibiliseren, maar ook met empo-
weren.De omgeving van de gebruiker kan immers invloed op dat gebruik uitoefenen.  
Veel meer dan de ouders, partners of vrienden, zelf  vaak denken.  Tieners hebben vaak 
een verkeerde perceptie van het aantal jongeren dat regelmatig gebruikt. Doorprik dat, 
geef zelf het goede voorbeeld, geef aan hoe je zelf denkt over het gebruiken van be-
paalde stimulerende middelen.  
Op die manier vormt het verhaal van de ouder een tegengewicht tegen het beeld dat wel 
eens mede via de media wordt gecreëerd (lees ook blz 13). Met het artikel over opvoe-
dingsondersteuning willen we ouders ‘empoweren’ zodat ze deze taak met meer zelfver-
trouwen durven aanpakken. 
  
Dit nummer is alweer het laatste nummer van 2010. 

Het was opnieuw een boeiend jaar, met veel intensiteit en engagement in de afdelingen 
en een aantal mooie perspectieven voor 2011.  We blijven in de onduidelijkheid over 
de verdere ontwikkelingen binnen de Algemene Cel Drugs en de impact hiervan op de 
contracten die worden gesubsidieerd door Binnenlandse Zaken en Justitie.  
  
Intussen staan we voor de opdracht om te blijven versterken en vernieuwen en om 
betere aansluiting te vinden met de gebruikers. In 2011 maken we daarom werk van de 
bouw van een laagdrempelig e-portaal op maat van de gebruiker. We willen de jongeren 
en mensen met een drugprobleem de kans geven om anoniem geholpen te worden. De 
Sleutel wil starten met on line hulpverlening, voorlopig enkel met projectmiddelen. 

Afsluiten doe ik graag met u een zalig kerstfeest en een zorgeloos eindejaarsfeest te 
wensen. Graag wil ik iedereen bedanken die De Sleutel in 2010 gesteund heeft. Mede 
dankzij uw ondersteuning of bijdrage slagen wij erin verder te blijven werken aan ons 
innovatief project: het begeleiden van mensen naar een drugvrije maatschappelijke 
re-integratie. 

Samen met de ploeg die dit nummer realiseerde wens ik u veel leesgenot.
 

Damien Versele,
Algemeen directeur De Sleutel

//  Editoriaal   // 
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TRIP: 
DRUGPREVENTIE  
ANDERS BEKEKEN
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Het is makkelijker om niet te beginnen 
met drugs dan om te stoppen. Deze 
preventieboodschap communiceren 
we via verschillende kanalen. Ook via 
theater. In 1981 werkten we reeds mee 
aan het project “Moeders Hasjies is de 
beste” van Dario Fo, toen opgevoerd 
door het Brialmonttheater. Theater blijft 
een krachtig instrument. Met Trip gaan 
we opnieuw de uitdaging aan: artistiek 
theater brengen dat een ingang biedt tot 
preventie én laagdrempelig genoeg is 
om jongeren aan te spreken die zelden 
naar theater gaan.

Trip, geschreven op maat van het 3de en 
4de jaar middelbaar secundair onder-
wijs,  is een wervelende monoloog vol 
humor en onverwachte wendingen. Het 
naamloze hoofdpersonage sleurt je mee 
in zijn wereld. Kritische observaties, 
anekdotes, fantasieën en vurige plei-
dooien wisselen elkaar af. Je ontdekt 
de romantiek van druggebruik als uiting 
van ‘anders zijn’ en ‘niet meelopen met 
de kudde’. Maar voor je het weet zit je 
mee op een grillige roetsjbaan die je via 
een psychose meevoert naar een dra-
matische afloop.

De humor, het aanspreken van het pu-
bliek en de live-liedjes geven het stuk 
een hoog cabaretgehalte. Dat Frank 
Van Erum al jaren de helft vormt van 
het comedyduo Gino Sancti is daar vast 
niet vreemd aan . ‘Voor mij is humor 
de sleutel om dingen bespreekbaar te 
maken. Dat geldt ook voor een ‘serieus’ 
onderwerp als druggebruik. Maar Trip is 
meer dan pure comedy: we hebben echt 
gezocht naar een authentiek personage, 
een verhaal en een brede waaier aan 
emoties.’ 

Was het moeilijk om een schoolvoorstel-
ling te maken? Mattias De Paep vindt 
van niet. ‘We hebben gewoon theater 
gemaakt en dat brengen we in scholen. 
Punt. Het opzet is niet om jongeren iets 
te leren of hen te overtuigen. Trip is echt 
ons ding en ik denk dat je dat ook voelt.  
Dat maakt dat jongeren zich serieus 
genomen voelen. Daarom willen ze er 
nadien ook graag over praten.’ 

Dat gesprek is volgens Peer Van Der 
Kreeft, hoofd preventie van de Sleutel, 
essentieel als het om preventie gaat. 
‘An sich heeft zo’n voorstelling geen 
enkele preventieve waarde. Om het 
in voetbaltermen te zeggen: aan een 
prachtige voorzet die niemand binnen 
kopt, heb je niks. Daar is dus een cruci-
ale rol weggelegd voor de begeleider.’ 
De Sleutel  ontwikkelde dan ook een 
bijhorende lesmap die verschillende 
mogelijkheden aanreikt om de voorstel-
ling te verwerken. ‘We zijn al jaren actief 
binnen scholen met ons lessenpakket 
‘Unplugged’. Trip en de lesmap sluiten 

daar naadloos bij aan. Dit biedt echt 
een opportuniteit om jongeren op een 
vrije maar toch gestructureerde manier 
aan het denken te zetten.’
De respons tijdens de eerste voorstel-
lingen was positief. Het concept blijkt 
aan te slaan.
 ‘Op dit moment zijn er voor het school-
jaar 2010-2011 al 70-tal voorstellingen 
geboekt door scholen en preventiecen-
tra. Dat is meer dan we hadden durven 
dromen en we merken dat de interesse 
blijft toenemen. We hopen dat we hier-
mee echt iets in gang kunnen zetten’, 
aldus Bob Jennes van Theaterbureau 
Uitgezonderd.

Voor Frank Van Erum is het overigens 
niet de eerste keer dat hij in de rol van 
een druggebruiker kruipt. In ‘Thuis’ 
speelde hij enkele jaren geleden de 
rol van drugsdealer Renzo. En in FC De 
Kampioenen was hij te bewonderen 
als blowende hippie. ‘Ik weet ook niet 
waarom ze me voor dit soort rollen vra-
gen. ’t Zal mijn kop zijn zeker? Zelf heb 
ik nochtans nooit drugs aangeraakt. 
 
Meer info op:  Uitgezonderd.be
 

Reageer:   
redactie@desleutel.be  

Eén op vier Vlaamse 15 à 16 jarigen zegt ooit illegale drugs gebruikt te hebben. Daarmee zitten we flink bo-

ven het Europese gemiddelde.  Voor scholen, ouders, jongerenverenigingen en preventiediensten staat de 

problematiek dan ook bovenaan de agenda. Maar hoe kan je jongeren echt bereiken en hen overtuigen om 

het achterste van hun tong te laten zien? De Sleutel en theatermakers Frank Van Erum en Mattias De Paep 

maakten de theatervoorstelling ‘Trip’ om hen hierbij te helpen. 

//  Preventie  z// 

Tekst en regie: Frank Van Erum - Mattias De Paep Spel en muziek: Frank Van Erum

Tekst en regie: Frank Van Erum - Mattias De Paep Spel en muziek: Frank Van Erum

 
Humor is een  
goede ingangs-
poort om dingen 
bespreekbaar te 
maken.
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In ons land leven meer dan 20.000  
heroïneverslaafden en meer dan 200.000  
cannabisgebruikers. Drugsverslaving blijft  
een groot maatschappelijk probleem.  
Inge Drappier werkt als afdelingshoofd in  
dagcentrum De Sleutel in Gent en kent  
het probleem door en door.  
‘Op jonge leeftijd cannabis roken, heeft  
negatieve gevolgen op psychisch en  
lichamelijk vlak. Daar wordt veel te lichtzinnig 
over gedaan.’  
 
 

 

Als kind wilde Inge (41) niet per se de wereld veranderen. 
‘Bij de keuze van mijn studies had ik een aantal opties’, 
zegt Inge. ‘Ik had evengoed architect of licentiaat sportwe-
tenschappen kunnen worden. Uiteindelijk heb ik in Leuven 
psychologie gestudeerd en is mijn leven richting hulpverle-
ning geëvolueerd. Allicht omdat verhalen van mensen mij 
altijd gefascineerd en geïntrigeerd hebben. Om die reden 
volgde ik na mijn opleiding psychologie ook nog een licen-
tie antropologie en gedragstherapie. Tijdens mijn studies 
maakte ik voor mezelf uit dat ik het liefst in een ambulante 
setting wou werken. Residentiële hulpverlening was mijn 
ding niet. Gedurende een ambulante therapie blijven de 
mensen in hun eigen leefwereld en brengen ze ook telkens 
een stukje van de buitenwereld mee binnen in de therapie. 
Dat leek me een enorme uitdaging.’

 
Na haar studies ging Inge aan de slag bij het dagcentrum 
van De Sleutel in Gent. Het dagcentrum begeleidt mensen 
met een afhankelijkheid aan illegale middelen. ‘Ik zie een 
gebruiker als iemand die gelijkwaardig is aan mij en met 
wie ik op een gelijkwaardige manier kan communiceren. 
Een gebruiker heeft eerder toevallig en om een of andere 
reden een ander parcours gekozen dan u en ik, maar voor 
de rest hoeven wij niet zo veel van elkaar te verschillen.  
 
Waarom kiest iemand voor cannabis of cocaïne? Waarom 
blijft iemand gebruiken? Hoe kunnen we samen weer uit 
de crisis geraken? Hoe kunnen we evolueren naar een kwa-
liteitsvol leven zonder gebruik? Met die vragen en antwoor-
den ben ik dag in dag uit bezig. Ik geloof echt dat mensen 
die drugs gebruiken kunnen veranderen en kunnen leven 
zonder drugs.’

De Sleutel gaat samen met de cliënten op zoek naar nieu-
we kansen en groeimogelijkheden en wil hen helpen in 
het zich re-integreren in de maatschappij. ‘We bieden ori-
entatie, advies, individuele therapie, groepsbehandeling 
en nazorg aan. Voor gebruikende ouders met kleine kin-
deren organiseren we sessies opvoedingsondersteuning. 
Daarnaast begeleiden we cliënten in het zoeken van werk 
of een zinvolle tijdsbesteding. Mensen uit hun isolement 
halen en op het goede spoor zetten, is een prioriteit.’

Over drugsgebruik zijn tonnen boeken geschreven en 
duizenden films gemaakt. Veel cultuurhelden namen hun 
toevlucht tot lsd, marihuana, xtc, heroïne, morfine, crack 
en coke. Begrijpt Inge als hulpverlener waarom mensen 
soelaas zoeken in verdovende en stimulerende middelen? 
‘Mocht ik dat niet begrijpen, dan zou ik hier al lang niet 
meer werken. Voor de ene is het een vlucht uit het dagelijk-
se bestaan, voor anderen nemen drugs de spanning weg 
of zijn ze een manier om een breuk of verlies te verdoven. 
Nog anderen willen experimenteren, denken dat ze crea-
tiever zijn door drugsgebruik of gebruiken omdat vrienden 
het hen voorstellen. Wat mij opvalt, is dat er nooit één 
verklaring is. Het is altijd een samengaan van biologische, 
psychologische en sociale factoren.’ 

 

//  Hulpverlening  // 

‘EEN jOINT IS EchT NIET zO ONSchUlDIG’
in gesprek met psychologe Inge Drappier 
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//  Hulpverlening    //  

 
Begeleiders coachen

Inge werkt achttien jaar bij De Sleutel. Eerst als therapeut, 
de laatste vier jaar als afdelingshoofd. ‘Toen men mij vroeg 
afdelingshoofd te worden, heb ik even getwijfeld. Ik haal-
de mijn drive vooral uit het werken met cliënten en vreesde 
dat ik voornamelijk administratief werk zou moeten ver-
richten. Maar gelukkig is dat niet zo. Momenteel begeleid 
ik nog een tiental cliënten individueel, maar de meeste 
aandacht gaat nu naar het coachen van de begeleiders. 
Hen zien groeien geeft me evenveel voldoening al de groei 
van cliënten.’

In het dagcentrum van De Sleutel in Gent klopten vorig jaar 
een 800-tal cliënten aan voor hulp. Uiteindelijk werd bij 
iets meer dan de helft ook effectief een ambulant hulpver-
leningstraject uitgebouwd. ‘De cliënten zijn zeer divers. 
Het gaat zowel om minderjarigen als meerderjarigen, om 
alleenstaanden als gehuwden, om mensen met dan wel 
zonder kinderen. Op tien cliënten tellen we acht mannen 
en twee vrouwen. Vier op de tien mensen werken, een 
goede 10 procent studeert nog. Twintig procent van het 
cliënteel zijn cannabisgebruikers, evenveel gebruiken he-
roïne, vijftien procent is drugsvrij en komt hier voor nazorg 
en steun. Daarnaast zijn er een pak polydrugsgebruikers, 
mensen die verschillende drugs nemen. De meeste cliën-
ten komen individueel bij een psycholoog, maar er zijn ook 
dagelijkse groepsprogramma’s.’

De Sleutel streeft altijd naar herstel. ‘Volledig herstel, dat 
betekent niet alleen zonder drugs functioneren, maar ook 
beterschap op alle andere levensterreinen. Niet iedereen 
wordt na zijn therapie volledig drugsvrij. Ik ben blij als wij 
ertoe komen mensen te ondersteunen in het uitbouwen 
van een beter leven. Gebeurt dat drugsvrij, dan stemt ons 
dat gelukkig. Mensen die een lange tijd psychisch afhan-
kelijk zijn geweest van drugs zullen altijd kwetsbaar blij-
ven. Opvallend is dat veel mensen die bij ons aankloppen 
weinig of geen sociale inbedding meer hebben. Ik maak 
mij niet de illusie dat een cliënt die hier een uur per week 
langskomt het voor de rest alleen kan. Het is van vitaal be-
lang dat wij partners zoeken die mee het sociale netwerk 
helpen vormen rond de cliënt.’ 

hallucinaties

De Sleutel concentreert zich op gebruikers van illegale 
drugs. Regelmatig wordt het debat rond al dan niet legali-
sering gevoerd. Inge wil zich niet uitspreken over Gezond 
Verstand, de jongerenbeweging van Lijst Dedecker die  

 
softdrugs wil legaliseren. ‘Ik kan me verzoenen met een 
depenalisering voor volwassenen. Uiteindelijk moeten 
mensen met een drugsprobleem op de eerste plaats in de 
hulpverlening terechtkomen. Maar bij jongeren moet drugs 
sterk ontraden worden. Zij zijn het kwetsbaarst.  
 
Op jonge leeftijd cannabis roken, heeft negatieve gevolgen 
op psychisch en lichamelijk vlak. Daar wordt veel te licht-
zinnig over gedaan. De ene jonge gast kan een jointje per-
fect plaatsen en naar behoren functioneren. Een andere 
jongere kan aan zijn cannabisgebruik onderdoor gaan. 
Hier komen jongeren die mede als gevolg van cannabis 
met psychoses en depressies worstelen. Nogal wat jonge-
ren kampen door cannabis met concentratieproblemen en 
worden daardoor schoolmoe. Bovendien gaan velen zich 
in zichzelf keren, waardoor ze in een isolement geraken. 
Uiteindelijk draaien ze niet meer mee in de samenleving. 
Over dat probleem mag best gesensibiliseerd worden.’

Vraag is hoe Inge als begeleidster en deskundige oordeelt 
over de strikte scheiding tussen soft- en harddrugs. ‘Dat 
onderscheid is niet meer van deze tijd’, analyseert ze. ‘Eén 
op de vijf mensen die hier therapie volgen, is cannabis-
gebruiker. Die zou niet in de hulpverlening terechtkomen 
mocht hij of zij geen problemen ervaren door het gebruik 
van cannabis. Jongeren gebruiken cannabis soms om 
frustraties en groeipijnen te verdoezelen. Klippen moet je 
nuchter nemen. Dat moeten jongeren weten en beseffen. 
Nogmaals: er moet een sterk preventief ontradingsbeleid 
zijn naar jongeren. Op dit moment zit de hulpverlening 
voor volwassenen vrij goed in elkaar. De hulpverlening 
voor jongeren toont nog verschillende hiaten. En ook wat 
betreft preventie is er nog veel werk aan de winkel. We 
moeten jongeren duidelijk blijven maken dat alles niet zo 
onschuldig is. Sommige jongeren gebruiken heel makke-
lijk, vinden experimenteren heel gewoon en zijn zich vaak 
niet bewust van de impact en de risico’s van drugsgebruik 
op hun gezondheid. Neem nu de partydrug Mephedrone, 
die net als cocaïne wordt gesnoven. De bijwerkingen zijn 
nefast: paranoia, hartritmeproblemen, neusbloedingen en 
hallucinaties. Er zijn inmiddels al verschillende doden aan 
deze drugs gelinkt. Het is verontrustend dat jongeren zich 
geroepen voelen met dergelijke zaken te experimenteren.’ 

 
zelf mama

Ik vraag Inge of ze niet ontzettend boos is op de dealers 
die alleen uit geldhonger vaak onschuldige slachtoffers 
maken. ‘Dealers zullen er helaas altijd zijn’, zegt ze.  
‘Ik geloof niet in een drugsvrije wereld. Een drugsvrije 
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//  Hulpverlening  // //  Varia  // 

wereld najagen is de job van justitie. Ik geloof wél in een 
drugsvrij leven. Ik kan alleen maar hopen dat ik de cliënten 
hier sterk genoeg maak om aan die lokroep te weerstaan. 
Wat ik wel merk is dat ik een cliënt die dealt uit puur winst-
bejag niet kan helpen en begeleiden. Dat wringt te veel 
bij mij. Wil je iemand goed kunnen begeleiden, dan moet 
er een minimale klik zijn. Dat heeft ook soms met leeftijd 
te maken. Zo vind ik vaak iets moeilijker aansluiting met 
een dertienjarige dan met een vijfentwintigjarige. In tegen-
stelling tot tien jaar geleden kan ik nu echter veel beter 
overweg met de ouders van minderjarige gebruikers, zeker 
sinds ik zelf mama ben. Als hulpverlener evolueer je en dat 
is goed.’ 

Wat zou Inge aan ouders willen meegeven? ‘Belangrijk is 
dat jongeren een positief zelfbeeld hebben. Verder moet je 
er zijn voor je kinderen, tonen dat ze op alle momenten en 
met alle problemen bij je terecht kunnen, dat je ze onvoor-
waardelijk graag ziet.’

Volgend jaar werkt Inge twintig jaar bij de Sleutel. Zou ze in 
een ander leven als antropologe in Brazilië werken?  
‘Neen, ik heb mij deze job nog geen minuut beklaagd.  
Ik word geconfronteerd met de harde realiteit, maar dat zie 
ik als een enorme verrijking. Denk nu niet dat ik als pes-
simist in het leven sta, ik geniet elke dag van het leven. 
Volgens mij is dat één van de voorwaarden om een goede 
hulpverlener te zijn.’

Reageer:   
redactie@desleutel.be  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zee-zeildag 2010: 
enkele reacties van deelnemers 
Onze jaarlijkse Zee-zeildag, deze keer georgani-
seerd op zondag 12 september, begon onder een 
slecht gesternte. De regen viel met bakken uit de 
lucht! Dagen op voorhand en de hele nacht ervoor 
had het geregend. Zou dit het eerste jaar worden 
dat we de deelnemers moesten afbellen?  
Om 10 uur verdween gelukkig de regen. Er stak een 
licht briesje op en de zon brak door. Meteen de 
start van weer een fantastische Zee-zeildag.  
Full house, vaste klanten, mooie boten en een bij-
zonder familiale sfeer. 
 
 
 
 
 
 
 

De Zee-zeildag, een vaste waarde en een moment 
om jaarlijks naar uit te kijken.

Rita Brauwers 
Externe Relaties 

 
 
 
Ik vond het een zeer fijne dag. We hadden geluk 
met het stralende weer, dus was het dubbel ge-
nieten. De zeilers waarmee we mochten meevaren 
hebben ons warm ontvangen, ze waren zeer gast-
vrij. De geïnteresseerden konden ook heel wat 
zeilervaring delen en ieder van ons heeft aan het 
roer gezeten. 

Wij hadden ons met 5 personen ingeschreven met 
de vraag om samen te zitten. Aan deze vraag werd 
voldaan dus ook daarover tevredenheid. Ook mijn 
gezelschap, inclusief mijn zoon, vond het een zeer 
fijne dag. Zeker een aanrader.

Gerda De Groof 
Arbeidstrajectbegeleider Sociale Werkplaats

Inge Drappier,  
afdelingshoofd  
De Sleutel in Gent : 
 

“Ik geloof niet in een 

drugsvrije wereld.  

Ik geloof wél in een  

drugsvrij leven.  

Ik kan alleen maar hopen 

dat ik de cliënten hier 

sterk genoeg maak  

om aan die lokroep te 

weerstaan”
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Waar wacht je op om er over te praten!
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//  Bewustmaking “peers”    //  
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Wat doe je als iemand uit je 
vriendenkring drugs gebruikt. 
Als je voelt dat hij of zij contact 
verliest met z’n omgeving? 
   
De Sleutel wil met een affiche 
jongeren aanmoedigen om “hun 
peers”  sneller aan te spreken 
over hun druggebruik. Met een 
sterk beeld wijzen we  vrienden 
en kennissen van ‘gebruikers’ 
op hun verantwoordelijkheid. 
laat die vriend(in) niet wegzin-
ken:  help hem, praat met hem. 
 

“Drugs, waar wacht je op om er met 
hem over te praten”, is de slogan bij 
de bewustmakingsactie gericht naar 
peers’ . Het vat goed samen wat we 
willen zeggen. Ook vrienden kun-
nen invloed hebben.  Gewoon al je 
mening over dat druggebruik zeggen,  
helpt voorkomen dat iemand drugs 
gaat gebruiken, of zwaarder begint te 
gebruiken ...

Als De Sleutel met regelmaat wijst 
op de risico’s van cannabisgebruik 
dan is dat niet om onrust of een sfeer 
van angst te veroorzaken. We weten 
dat cannabis op een zo grote schaal 
gebruikt wordt dat sociale controle 
onder de mensen zelf de belangrijkste 
preventie is: volwassenen onder vol-
wassenen, jongeren onder jongeren. 
Om die sociale controle of sociale in-
vloed te kunnen uitoefenen moet je je 
bewust zijn van de verschillende kan-
ten van een joint roken: waarom doet 
de roker dit, wat wil hij enerzijds, wat 
zijn de effecten en risico’s anderzijds. 
Sommige risico’s zijn minder bekend: 

 
 
 
 

Regelmatige en langdurige cannabis-
gebruikers hebben gemiddeld minder 
inkomen en blijven gemiddeld langer 
zonder werk. Ook voor jongeren op 
schoolniveau is dat zo: regelmatige 
en frequente gebruikers hebben 
minder goede resultaten. Een van de 
gevolgen van cannabis in de hersenen 
is de vermindering van het vermogen 
om complexe problemen op te lossen. 
Een ander gevolg is een vermindering 
van het vermogen om informatie te 
onthouden en om te leren. Dat veroor-
zaakt een achterstand in intellectuele 
en sociale vaardigheden die je nodig 
hebt om te studeren of te werken. 

Een ander effect van cannabisgebruik 
is een sterkere focus op jezelf: je 
kijkt vooral naar wat je zelf voelt, wat 
je zelf denkt, wat je zelf waarneemt. 
Dat geeft de indruk van een intens 
gelukkig gevoel. Sommige mensen 
schermen zich daardoor volledig af 
onder invloed van cannabis. In die zin 
maakt het de jongere die cannabis 
begint te roken om mee te doen, niet 
echt een ‘party type’ en leidt het  niet 
tot de gemakkelijkere contacten die 
hij of zij verwachtte.

De combinatie van de sterkere focus 
op jezelf met de verminderde intel-
lectuele vaardigheden bij regelmatig 
gebruik leiden tot minder motivatie. 
Minder willen werken, willen leren, 
willen iets doen, willen met anderen 
omgaan. 

Geert Lombaert, onderzoeker bij De 
Sleutel, rapporteerde in zijn nieuw-
ste studie over middelengebruik bij 
twaalf- tot achttienjarige scholieren 
in Brugge dat normerende invloeden 
uit de omgeving van de jongeren heel 
robuuste risico- en beschermende 
factoren vormen. Het gaat in eerste 
instantie over afkeuring door ouders, 
maar ook door vrienden. Hoe sterker 
de indruk bij de jongere dat zijn vrien-
den joints afkeuren, hoe minder kans 
op cannabisgebruik. 

Dit houdt in voor preventie dat het in-
nemen van een standpunt over legale 
en illegale drugs en de ruimte krijgen 
om dat te zeggen kunnen bijdragen 
tot minder druggebruik. Je mag als ou-
der of leerkracht niet te snel denken 
dat gesprekken over drugs toch niets 
uithalen. Discussielessen op school, 
gesprekken thuis en debatten in de 
jeugdbeweging kunnen een klimaat 
te scheppen waarin de goed- of af-
keuring kan ingeschat worden. Let er 
wel op dat het hier gaat om perceptie 
van afkeuring, en die gaat niet alleen 
uit van wat de ander zegt, maar ook 
van wat je veronderstelt dat de ander 
vindt.  Het betekent dus helemaal niet 
dat je zo hard mogelijk moet roepen 
dat je tegen drugs bent, maar wel 
dat je zorgt dat de ander weet wat je 
vindt. 

Deze oproep om je mening over drug-
gebruik te zeggen geldt niet alleen om 
te voorkomen dat iemand drugs gaat 
gebruiken, maar ook om de stap naar 
meer of zwaarder gebruik tegen te 
gaan. Als een jongere in zijn vrienden-
kring overgaat naar hevig en vaak can-
nabisgebruik, gebeurt het nogal eens 
dat hij zich langzaam aan afsluit.  Hij 
is meer met zichzelf bezig dan met de 
anderen, wat ook overeenkomt met 
het gevoel dat hij krijgt van een joint-
je: ik voel me gewoon lekker. Hij zinkt 
figuurlijk weg in zijn comfortabel ze-
teltje. De anderen zijn eerder geneigd 
om hem met rust te laten dan iets te 
zeggen of te doen om zijn manier van 
doen te veranderen. De nieuwe affiche 
van De Sleutel wil jongeren bewust ma-
ken dat dat wél kan. 

Reageer:  redactie@desleutel.be  
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Het preventieve gesprek

//  Bewustmaking ouders  // 
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Ook als kinderen drugs gebruiken hebben ou-
ders heel wat meer invloed op hun kinderen 
dan ze zelf denken of vermoeden. De Sleutel 
lanceerde een sprekende affiche om het pre-
ventieve gesprek op gang te krijgen.

De Sleutel kreeg de kans om een beeld te laten 
maken voor het voeren van een preventieactie 
gericht naar ouders. We konden hiervoor aan 
de slag met een professioneel bureau (VVl 
BBDO), dit in het kader van onze deelname 
aan De Standaard Solidariteitsprijs afgelopen 
zomer.
 
 
Met deze advertentie wil De Sleutel vooral ouders aanspreken 
op hun kracht. De affiche is tevens bedoeld om het debat in 
de huiskamers aan te zwengelen. Ook als kinderen drugs ge-
bruiken hebben ouders heel wat meer invloed op hun kinde-
ren dan ze zelf denken of vermoeden. Wij willen ouders een 
hart onder de riem steken en hen aanmoedigen om hun me-
ning te geven en grenzen aan te geven aan hun kinderen. 

Mijn kind, mooi kind 

Als een ouder zich moed inspreekt om naar de eerste ou-
dergroep van drugverslaafden te gaan, is moeder of vader 
zich nog aan het afvragen hoe het toch komt dat ze nooit 
iets gemerkt hebben. Een paar samenkomsten later weten 
dezelfde ouders meestal precies te vertellen hoe de proble-
men begonnen zijn, in welke maand, op welke plaats, met 
welke vrienden. Dat besef is er niet gekomen doordat de 
familiewerker nieuwe informatie heeft gegeven of therapie 
met de ouders heeft gedaan. Wel omdat er door het praten en 
luisteren barrières voor de ouders weggevallen zijn. Signalen 
zijn zichtbaar geworden. Samen met de onwillige aanvaar-
ding van het lot dat hun kind nu eenmaal verslaafd is geraakt 
komt het besef dat ze eigenlijk wel wat zagen of voelden 
maar het voor zichzelf opzij hebben geduwd: dat kan mijn 
kind niet overkomen. In ons preventiewerk proberen we zulke 
mentale barrières neer te halen en ouders met hun kinderen 
op hun eigen manier, maar met open vizier te laten praten 
over roken, drinken en drugs gebruiken. Open wordt soms 
verward met tolerant of permissief, maar dat is helemaal niet 
hetzelfde. Ook als je iets afkeurt, verbiedt of bestraft moet 
je in staat zijn om naar de beweegredenen en ideeën van je 
kind te luisteren. 

Twee componenten van preventie in het gezin 

communicatie 
Gesprekken met je kinderen over risicogedrag of problemen 
zijn altijd moeilijk. Zeker in crisissituaties waar je jezelf ook al 
onzeker voelt en waarin je samenwerking met je partner ook 
op de proef gesteld wordt. 
Een doelgerichte discussie met je kind voeren om hem te mo-
tiveren zijn gedrag met drugs te veranderen heeft geen kans 
als het je eerste confrontatie is. Je moet al voordien gepraat 
en gediscussieerd hebben over alcohol, roken of uitgaan 
als je het gesprek nu wil aangaan over cannabis of andere 
drugs. Prààt erover is geen loze kreet, zeker niet in dit tijdperk 
waarin communicatievaardigheden vanaf de kleuterschool 
worden aangeleerd. 

Structuur
Als het jointjes-conflict met je kind de eerste keer is dat je 
een consequente regel wilt hanteren, dan lukt het niet. Je 
moet je kind en jezelf met regels, overtredingen en conse-
quenties leren omgaan. Hoe grijs de grijze zone om de glas-
heldere principes heen is, verschilt van gezin tot gezin. En dat 
is helemaal niet verkeerd. Bijna iedereen zal principieel ak-
koord zijn met de regel dat je niet mag stelen. Hoe je reageert 
als je kind 50 cent niet terugbetaalt en waar de grens ligt, kun 
je niet in een blauwdruk terugvinden. Dat is met sigaretten 
roken, alcohol drinken, te laat thuis komen en joints smoren 
ook zo. Structuur bieden in je gezin is niet hetzelfde als een 
onbuigzame lijn volgen.  
 
Over drugs praten en samen leren omgaan met regels moet 
je beginnen doen vóór er crisis is: dat is het preventieve ge-
sprek thuis. zo’n preventieve opvoeding kan voor veel kinde-
ren problemen voorkomen. Maar het dient ook om problemen 
rustiger en doelgerichter aan te pakken. 
 
lees meer op www.desleutel.be 

N
u

m
m

e
r 

2
4

/2
0

1
0

10



“Omdat vader zijn belangrijk is”  

Kinderen voelen zich welkom in de 

Therapeutische Gemeenschap (TG) voor Dubbel 

Diagnose te Gent. Dankzij projectmiddelen 

(2500 euro) van het Fonds Van Mierlo kon 

deze afdeling van de Sleutel investeren in een 

kindvriendelijke onthaal- en bezoekruimte.
 
 
 
Dankzij de ouderwerking en het installeren van een 
kindvriendelijke omgeving kunnen we verslaafde vaders beter 
motiveren om een langdurige behandeling te starten.  
We verhogen tegelijk de kans om hen in het programma te 
houden en om positief af te ronden. 

Tijdens onze nieuwjaarsreceptie in 2009 hadden we het 

effect al eens uitgetest met zelf bij elkaar gezocht meubilair 

en speelgoed.  Dit had duidelijk een positieve invloed op de 

sfeer. Ouders-cliënten en hun familie (niet in het minst de 

kinderen zelf) vonden deze ruimte een grote meerwaarde. 

Daarom wensten we dit structureel te installeren. Om dit te 

realiseren zijn we op zoek gegaan naar projectmiddelen. En 

we hadden geluk: ons project werd door fonds Van Mierlo 

gelauwerd. 

In ons programma kiezen we voor een integrale behandeling 

waar het ‘ouder’ zijn een belangrijk deel van uitmaakt. Het 

creëren van een permanente kindvriendelijke omgeving zal 

de bestaande ouderwerking nog versterken. Het kindvriende-

lijker maken van onze setting wordt ook betracht via de uit-

bouw van een knutselhoek en de verdere uitbouw van onze 

tuin-annex kleine kinderboerderij.  

Door in te zetten op het bevorderen van die vader-kind relatie 

willen we een hogere motivatie bij cliënten met kinderen 

creëren. De vader moet weten dat de relatie met zijn kind niet 

wordt opgeschort maar ondersteund, waardoor de drempel 

lager wordt. Eenmaal in het programma willen we de retentie 

verhogen: de kinderen zullen liever op bezoek komen, de 

overnachtingen worden comfortabeler en beter afgestemd 

waardoor de vader gestimuleerd en bevestigd wordt in zijn 

vader zijn. Door cliënten langer in het programma te houden, 

verhogen we ook de kansen op een positieve afronding en 

een volwaardige reïntegratie in de maatschappij.

 

 

//  Project in de kijker  z// 
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Doelgroep(en)  
De TG voor Dubbel Diagnose (1) staat open voor mannen 

ouder dan 18 jaar. De capaciteit bedraagt maximaal 17 perso-

nen. Gemiddeld zijn een 30% van de cliënten ook vader. 

Er bestaan weinig centra voor deze doelgroep die ook kinde-

ren integreren in de aanpak. Onze TG wil daaraan tegemoet 

komen. 

 

We vinden het belangrijk dat er een gezond evenwicht is bij 

de deelnemers (ouders en niet-ouders) en willen het aantal 

ouders in het programma verhogen. De uitwisseling van erva-

ringen tussen beide heeft immers een positief effect op hun 

behandeling. We willen tonen wat ouderschap kan teweeg-

brengen. We willen niet-ouders ook leren inzien wat het be-

tekent om zaken op te geven voor kinderen, respect te tonen 

voor ouders, te helpen met de opvoeding. 

 

 

Beoogde resultaten 

- We willen dat potentiële cliënten en verwijzers ons kennen 

als een kindvriendelijke  therapeutische gemeenschap.

- We willen komen tot een goede mix tussen ouders en 

niet-ouders omdat dit bevorderlijk is voor de integrale 

behandeling. 

- We willen het ouderschap veel concreter in het programma 

integreren. 

- We willen meer positieve uitstroom realiseren vanwege 

de verhoogde motivatie om dit langdurig therapeutisch 

programma positief af te ronden. 

Een project ter ondersteuning van de vaderrol in de Therapeutische Gemeenschap  
voor Dubbel Diagnose De Sleutel, een langdurig behandelprogramma voor drugverslaafden.
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12 Meerwaarde 
Door ons als kindvriendelijke instelling te profileren willen 

we de perceptie over drughulpverlening in het algemeen 

en van onze setting en programma in het bijzonder 

beïnvloeden. Vandaag is het voor doorverwijzers buiten 

de drughulpverlening (vb CAW, OCMW) niet duidelijk 

dat een behandelprogramma ook werkt met de kinderen 

van de cliënten en welke meerwaarde dit heeft voor het 

therapeutische proces. 

Het feit dat deze methodiek werkt, werkt ook inspirerend 

voor andere afdelingen en collega-hulpverleners bij andere 

instellingen. Binnen het eigen netwerk, zowel residentieel 

als ambulant, is er overdracht van knowhow rond het thema 

ouderwerking en opvoedingsondersteuning (met onderbouw 

via onze dienst preventie). Zo ontstaan er initiatieven van 

onze dagcentra met  inloopteams (opvoedingsondersteuning 

i.s.m. Kind & Gezin). Ook met onze partners, vb de vzw 

Beschut Wonen Zagan dat instaat voor onze nazorgmodule, 

werken we aan een meer kindvriendelijke omgeving.

Perspectief
We hebben reeds lang ouders in het TG-programma 

en voorzien dan ook in een aangepaste ouderwerking 

(2). Kinderen mogen op bezoek komen, maar een echt 

kindvriendelijke (onthaal- en speel) ruimte was er niet. Ook 

om te overnachten komt er nu echt aangepast meubilair. 

Vroeger werkten we met een bijzetkinderbed. Om de drempel 

voor nieuwe kandidaat-ouders weg te nemen willen we 

hierin verder investeren. Inhoudelijk is de ouderwerking een 

standaard onderdeel van ons programma. Op termijn wensen 

we deze te intensifiëren door onze familiewerking verder uit te 

bouwen. 

 

(1) Dubbele diagnose slaat op een samengaan van enerzijds misbruik 
of afhankelijkheid aan illegale middelen, alcohol en medicatie, en 
anderzijds een ernstige psychiatrische stoornis, zoals angst- en 
stemmingsstoornissen,  schizofrenie en andere psychotische stoornissen. 
De behandeling in deze TG gebeurt via een individueel gemoduleerd 
groepsprogramma. 

(2) Een vast onderdeel in de familiewerking binnen dit TG-programma is 
de 2-wekelijkse ouderschapsgroep. Tijdens deze groepssessies staan de 
vaders stil bij wat “het ouder zijn” betekent: hoe voed je een kind op, hoe 
geef je het goede voorbeeld, wat is het belang van tederheid brengen in de 
relatie met je kind en hoe pak je dit aan, hoe herstel of creëer je een goede 
band met je kind. Tijdens deze sessies bereiden we ook de bezoeken voor 
en worden ervaringen met de kinderen uitgewisseld met medebewoners. 

In de citaten van bewoners (bron:  DS 11-06-2010) gebruiken we fictieve namen

       Een 34-jarige vader van twee dochters van zes en acht 

jaar heeft met de steun van de oudergroep, die tweewekelijks 

in De Sleutel samenkomt, de staf en de medebewoners weer 

contact met zijn kinderen. 

‘Toen ik hier tien maanden geleden binnenkwam, zag ik mijn 

ex en kinderen amper of niet’, vertelt hij. ‘Stap voor stap heb 

ik weer toenadering gezocht: eerst een brief geschreven, 

dan een uurtje bezoek gekregen, enzovoort. Nu blijven 

mijn dochters hier af en toe overnachten en kan ik een heel 

weekend met ze spenderen. Kinderen hebben recht op een 

cleane vader, dat is dan ook wat ik wil zijn. Ik wil weer voor 

mijn kinderen kunnen zorgen wanneer ik hier buiten ben.’ 

      het loopt niet bij elke vader even vlotjes. Jan is 39, was 

vanaf zijn zeventiende verslaafd aan heroïne. Hij heeft zijn 

10-jarige zoon al twee jaar niet meer gezien. ‘Ik ben hier nu 

zes maanden. Om de 10 jaar heb ik een poging gedaan om af 

te kicken, maar tot nu toe is dat steeds op niets uitgedraaid. 

Mijn tijd in de gevangenis, mijn slechte gezondheid en het feit 

dat ik alles verloren heb, doen me nu wel beseffen dat ik moet 

veranderen. Hier heb ik leren inzien dat er meer is dan drugs, 

ik weet nu weer wat het leven te bieden heeft.’ Zijn zoon 

bijvoorbeeld. 

‘Contact opnemen met mijn ex en mijn zoon is nog niet gelukt, 

ondanks vele pogingen. Ik moet geduld hebben.’ Jan heeft 

het daar duidelijk moeilijk mee, maar hij weet nu wel dat het 

niet onmogelijk is: ‘In de oudergroep heb ik gemerkt dat mijn 

verhaal niet zo veel verschilt van dat van de andere vaders. 

Mijn verhaal is niet erger dan dat van hen. En bij hen lukt het 

wel. Ondertussen heb ik mijn schuldgevoel voor een groot 

deel verwerkt en heb ik hoop gekregen.’ 

      De 28-jarige jason is al eens opnieuw beginnen 

gebruiken na een behandeling: ‘Hoe langer je clean bent, 

hoe meer zelfvertrouwen je krijgt. Dan heb je ook meer kans 

om te hervallen’. Ook Jason is een realist: ‘Nu ziet het er hier 

leuk uit, hé, maar het is niet altijd rozengeur en maneschijn. 

Soms gedragen we ons slecht of hebben we zin om weer te 

gebruiken, soms komt het tot een conflict. Maar hier wordt ons 

structuur opgelegd, iets wat we nooit hebben gekend, en wordt 

er heel consequent opgetreden. Dat helpt ons al een stuk 

vooruit. Ik besef dat ik nooit een leven zoals in de boekskes 

zal hebben, maar ik heb wel dromen: alleen wonen, een toffe 

job hebben, een goede hobby - voetbal, zoals vroeger - en een 

meisje tegen wie ik eerlijk kan zijn over mijn verleden.’
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In het onderzoeksproject  
‘club health’ wordt een reeks 
aanbevelingen geformuleerd die 
het uitgaansleven veiliger en 
gezonder moeten maken.  
Een van de aspecten daarvan is 
de invloed van de media.  
Op 13 en 14 oktober organiseerde 
de hogeschool Gent een Europese 
conferentie in Brussel rond dit 
thema. 
Peer Van der Kreeft, hoofd 
preventie, brengt verslag uit. 
 

De keuze voor het thema ‘invloed van de 

media op het uitgaansleven’ lag voor de 

hand. Heel wat van de gediplomeerden 

van het departement Sociaal Agogisch 

Werk, dat opvoeders en sociaal werkers 

aflevert, gaan immers als preventiewerker 

aan de slag. Peer van der Kreeft, die het 

vak preventie geeft op dat departement, 

leidt enkele internationale onderzoekspro-

jecten in verband met drugpreventie.  

 

Eén daarvan is ‘Club Health’, waarin de 

Hogeschool samen met 14 andere organi-

saties partner is om tot een tot een reeks 

aanbevelingen te komen die het uitgaans-

leven veiliger en gezonder maken voor de 

uitgaanders. Een van de aspecten daarvan 

is de invloed van de media. Veiliger en ge-

zonder, dat betekent ook vermindering van 

geweld en onveilige of ongewenste seks, 

maar vooral een vermindering van alcohol- 

en andere drugproblemen.  

De conferentie (overigens helemaal in het 

Engels), vooral gericht op een buitenlands 

publiek, lokte zo’n tachtigtal deelnemers, 

waaronder toch ook een aantal Belgen. 
Club Health bracht experts samen  
rond drie thema’s:  
 
 
 
 

1.
Sociale  normen versus realiteit.
 
 Tieners hebben een verkeerde percep-
tie van het aantal jongeren dat regelma-
tig drinkt, dronken wordt, comazuipt, 
drugs gebruikt, elke dag een joint rookt 
enzovoort. Ze overschatten dit schrome-
lijk. En precies die overschatting leidt 
ertoe dat ze zelf ook dit gedrag gaan 
vertonen, omdat ze denken dat het 
verwacht wordt. Dat heet ‘sociale norm’. 
Die perceptie komt maar voor een klein 
deel van stoerdoenerij, een ander 
klein deel van goedbedoelde maar ver-
keerde waarschuwingen van ouders en 
leerkrachten die er op drukken dat er 
‘veel te veel wordt gedronken en drugs 
gebruikt’. Een grote invloed op deze 
overdreven perceptie komt van media: 
zowel krantenartikels die liever berich-
ten over grote aantallen dan kleine, als 
‘i like it’s op Facebook bij foto’s over 
drinkpartijen. 
 
 

2.
Regulering versus open flow.
 
Reclame is een belangrijk onderdeel 
van media. Als het over alcohol, tabak 
en andere drugs gaat moet reclame zich 
aan regels houden. Er zijn mensen en 
meer nog, hele lobby-netwerken, die 
vinden dat de industrie zichzelf moet 
reguleren. Maar er zijn ook heel gesofis-
ticeerde wetten en controlemechanis-
men om de advertenties te reguleren. 
Gelukkig maar, want dat is ook effectief. 
Met sociale netwerken als Youtube, 
Facebook of Netlog echter, wordt er toch 
gecommuniceerd wat jonge mensen wil-
len (onafhankelijk van elke regulering). 
Een leuk Marlboro-filmpje mag nog zo 
verboden zijn, het wordt via deze so-

ciale media toch verstuurd. Die ‘open 
flow’, communicatiekanalen zonder 
grenzen, is ook iets waar veel mensen 
achter staan. Een moeilijke evenwichts-
oefening.  
 

3.
Schadebeperking  
versus gezondheidszorg. 
  
Als we het over het nachtleven hebben, 
weten we wel dat universele bood-
schappen van gezondheidszorg daar 
niet veel aarde aan de dijk brengen: 
‘niet dronken worden’ en ‘beter geen 
drugs nemen’ is niet erg effectief. Veel 
interventies in het nachtleven proberen 
de schade die er zal zijn, te beperken. 
Dat is maar goed ook, want liever weinig 
schade dan veel: als er toch ecstasy 
wordt gebruikt, combineer het dan niet 
met iets anders, als er kans is dat je te-
veel drinkt, zorg dat je niet alleen bent. 
Dat zijn voorbeelden van harm reduc-
tion boodschappen. EHBO-medewerkers 
of peer-to-peer werkers die jongeren 
met problemen tot rust proberen te 
brengen en ermee praten merken dat er 
vaak achter het drank- en druggebruik 
diepere problemen schuilen, zoals een-
zaamheid of depressie. Zo moeten ze 
toch een beroep doen op hun talenten 
als gezondheidszorgwerkers. 
 
 
Deze drie keuzen vormden een rode 
draad doorheen de boeiende presen-
taties en discussies. Trendwatcher 
Tom Palmaerts zette de toon met een 
synthese van houdingen en attitudes 
bij jonge mensen naar media toe. Over 
een paar jaar, betoogt Palmaerts, zul-
len jongeren in de klas gerust hun 
Smartphone mogen aanlaten want het 
zal in sommige lessen nodig zijn. De 
industrie begint meer en meer aan het 
onderwijs te vragen de jongeren gewend 

Invloed van media op het uitgaansleven  

//  Project in de kijker  z// 
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te maken aan e-technieken. En in hun 
hoofd zijn veel tieners deze weg al aan 
het opgaan: ze denken niet meer in 
termen van ‘op internet gaan’ om iets te 
zoeken. Met Facebook, Twitter en heel 
wat games zijn ze voortdurend en heel 
vlot in contact met elkaar. Het lijkt iets 
anders dan internet want je hoeft er niet 
voor op een computer te gaan en  in te 
loggen. Je hand gaat in je zak, je klikt 
op een applicatie en je stuurt iets naar 
je vrienden. Tijdens het uitgaan kun je 
met een applicatie op voorhand zien 
wie van je vrienden in die dancing, of op 
dat event, of in dat café zit, en zo kies je 
waar je naartoe gaat. Sneller en gemak-
kelijker dan sms’jes rondsturen ‘waar zit 
jij’ en ‘ik ga daar naar toe’. Zo wordt een 
waarschuwing van mama ‘je mag maar 
één uur op internet’ ook een beetje 
zinloos want voor zoon- of dochterlief is 
Facebook helemaal geen internet. 

Ton Nabben stelde zijn boek ‘high Am-
sterdam’ voor, een aanrader voor wie 
nieuwe trends in het uitgaansleven wil 
leren kennen. Het is een boeiend en 
gedetailleerd  historisch overzicht van 
het nachtleven en druggebruik van de 
jaren 70 tot nu. Hij ziet vier groepen me-
dia met invloed op het uitgaansleven: 
massamedia (globaal, nationaal), niche-
media (lifestyle, The Face, Mix Mag, Vice 
etc.), micromedia (fan magazines ) en 
sociale media (Facebook).  
Ulrik Somberg van het Europese Monito-
ring Centre for Drugs and Drug Addiction 
(EMCDDA) deed uit de doeken hoe 
drugs via het internet verkocht worden 
en hoe daar in samenwerking met het 
Psychonaut en Rednet project (met De 

Sleutel als partner) een Early Warning 
System voor wordt opgezet. Jochen 
Schrooten van VAD stelde het in Vlaan-
deren erg populair geworden Party Wise 
project voor dat nu ook sociale media in 
het concept integreert. Ook Tom Evene-
poel van VAD stelde het gebruik van 
online tools voor als media om drugge-
bruikers en jongeren adequater te berei-
ken. Professor Nico Van de Weghe van 
de Universiteit Gent liet zien hoe media 
niet alleen boodschappen naar de 
doelgroep stuurt maar ook omgekeerd 
informatie van hen krijgt… of tevoor-
schijn tovert. Hij testte op de Gentse 
Feesten 2010 een systeem uit waardoor 
de Bluetooth functie op bijna alle gsm’s 
automatisch doorgeeft hoeveel mensen 
op een bepaalde plek zijn, en verder 
nog, waar ze dan naartoe gaan. Een per-
fect instrument voor ‘crowd control’ om 
kleine opstootjes maar ook catastrofes 
als in Duisburg eerder dit jaar te voor-
komen.  
 
Tina Van Havere van Hogeschool Gent 
stelde de resultaten van haar onderzoek 
naar druggebruik in het Vlaamse uit-
gaansleven voor. Johan Jongbloet, ook  
van Hogent rapporteerde een uitgebrei-
de literatuurstudie naar invloed van de 
media op het nachtleven, vanuit een in-
teressante antropologische invalshoek. 
Jan De Smet van het Antwerpse VAGGA, 
Bart Van de Kerckhove van Vitalsounds 
uit Menen en een groepje Franstalige 
peer-to-peerwerkers uit Lille namen het 
thema peersupport onder de loep.   
Nog enkele andere buitenlandse en bin-
nenlandse sprekers belichtten diverse 
aspecten van het thema.  

De presentaties en verwijzingen van 
deze verfrissende en fascinerende  
conferentie zijn te vinden op  
 
www.club-health.eu

Trendwatcher  
Tom Palmaerts:  
“In de klas zullen  
jongeren over 
een paar jaar  
gerust hun Smartphone  
mogen laten aanstaan.  
In sommige lessen  
zal het zelfs  
nodig zijn”

//  Project in de kijker   //  
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//  Visie  z// 

Empowerment:   
mensen als opvoeders versterken
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jo Voets heeft een footprint in opvoeding  in Vlaanderen: 
begin jaren 90 introduceerde hij het Patterson-model en 
raadde hij als eerste aan dat scholen bij problemen een con-
tract met drie partners opstelden: school, leerling en ouders. 
Rond 2000  stond hij in Genk mee aan de doopvont van de 
eerste opvoedingswinkel, nu een veel verspreid aanbod voor 
ouders die zich vragen stellen over hun opgroeiende kinde-
ren. hij leerde recent talloze opvoedingsorganisaties het PPP 
Positive Parenting Programme kennen en … schrijft ondertus-
sen uitgebreide artikels over opvoeding, steeds gebaseerd op 
de kracht van eigen ervaring met jongeren in de buurt van of 
diep in de problemen. In dit artikel kunt u lezen hoe jo Voets 
over opvoedingsondersteuning denkt1.
 
Empowerment is een ondersteuning van opvoeding
Iedere ouder zit wel eens in de rats. Je komt daar meestal 
wel door met een steuntje in de rug van je partner, familie of 
vrienden. Naast deze sociale steun is er vaak behoefte aan 
formele steun: informatie, oudercursussen bijvoorbeeld. 
Opvoedingsondersteuning is sinds pakweg twintig jaar in 
handen van sociaal werkers, pedagogen, artsen enzovoort en 
kan ook verder gaan dan het gezin: een school, een wijk, een 
speelplein vraagt er ook al eens naar. 
Opvoedingsondersteuning is anno 2010 de kindertijd ont-
groeid. We maken nu de balans tussen ‘worden gezinnen 
sterker en beter?’ en ‘screenen we meer en leiden we beter 
toe naar hulp?’. We stellen ons vragen bij een verdere formali-
sering en professionalisering van het domein opvoeding.  Wat 
moeten ouders nog doen? 
Empowerment is mensen leren om hun eigen situatie in han-
den te nemen, zich verder bewust te ontwikkelen en zich te 
integreren in een context. In opvoedingstaal wordt empower-
ment: het proces waarin ouders meer greep en een eigen regie 
krijgen op hun manier van opvoeden.  Ze sturen, steunen en 
stimuleren kritischer de ontwikkelingstaken van hun kinderen. 
Ze verbeteren de kansen tot integratie van hun kinderen in de 
samenleving. Zo wordt het gezin een oefenterrein waar ouders 
hun kinderen liefdevol gidsen in hun ontwikkeling.  

 “empowerment  
in drie lagen:  
het gezin is een  
oefenterrein voor  
de ontwikkelingstaken  
van het kind”. 
 
 

1 Gebaseerd op: Voets, Jo, Kan opvoedingsondersteuning de wereld 
redden? Over de kracht van eigen kracht, verschenen in het congres-
boek  “21 jaar opvoedingsondersteuning Limburg”, Alden Biezen,  
3 december 2009 

Vier kernbegrippen van empowerment
Als je ouders wilt ondersteunen in hun opvoeding moet je de 
onderstaande vier dragers van empowerment in het oog hou-
den. Ze balanceren natuurlijk tussen goede intenties en reële 
effecten: je bereikt niet altijd precies wat je wilt. 
 

1. Ontwikkeling: empowerment leidt tot  een toenemende 
ontwikkeling van het individu ten aanzien van zijn context 
en de samenleving. Maar ook omgekeerd: door empower-
ment krijgt het individu zuurstof om te ontwikkelen door-
dat de context vooruit gaat. 

2. Autonomie: Net zoals de burger de kracht moet hebben om 
autonoom zijn eigen leven in handen te nemen en zich te 
ontplooien¸moet het kind zijn autos, zijn volle zelf, kunnen 
ontplooien binnen een veranderend gezin om later auto-
noom in het leven te staan. 

3. Duurzaamheid: effecten van opvoedingsondersteuning 
moeten lang blijven duren. De interventies mogen geen 
roofbouw plegen op het gezin. 

4.  Perspectief: je moet het gevoel hebben dat je situatie 
verandert.  

Wat beïnvloedt opvoeding?
De meest krachtige factor in het opvoedingsproces noemt 
Voets de persoonlijkheid van de vader of moeder, die dan 
weer in sterke mate samenhangt met hun eigen opvoedings-
geschiedenis. Ook het sociaal netwerk om hen heen geeft een 
gevoel van competentie. Het maakt hen meer responsief voor 
gedrag van hun kinderen: ze kunnen bijvoorbeeld beter cor-
rigeren zonder hard te straffen. Sociale steun sterkt de ouder 
niet alleen als persoon maar ook als ouder. Een goede part-
nerrelatie maakt qua ondersteuning een scherp verschil. De 
zichtbare onderlinge waardering van de ouders straalt af op 
de relatie met hun kinderen.  Ook de werksituatie beïnvloedt 
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 Directie & centrale diensten
 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 Gent
T 09 210 87 10
F 09 272 86 11
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 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)
 Stropkaai 38   
 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

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

het functioneren als opvoeder van de ouders. Wie werkt onder 
een autoritair regime neigt thuis ook meer naar autoriteit. 
Ontplooiing en creativiteit op de werkvloer weerspiegelen zich 
ook thuis. Voor workaholics ligt ongeduld en irritatie t.o.v. de 
kinderen op de loer. De opvoedingsgeschiedenis van de ou-
ders zelf, het temperament en het gedrag van het kind zelf en 
de ouderlijke vaardigheden inzake leiding geven, begrenzen, 
problemen oplossen, sluiten het lijstje af van factoren die het 
opvoedingproces beïnvloeden. Ze vormen tegelijk factoren die 
je kunt aanwenden om dat opvoedingsproces te veranderen. 
Zo worden ze het werkdomein van empowerment. 

Is opvoedingsondersteuning meer nodig  
dan vroeger?
Zijn ouders meer onzeker, hebben ze gaandeweg verleerd op 
te voeden, zijn de kinderen moeilijker? Jo Voets laat in zijn 
uitgebreide artikel heel wat mogelijke oorzaken de revue van 
een opvoedingscrisis passeren. Hij leest ook de wetenschap-
pelijke onderzoeken die vanuit diverse invalshoeken het aantal 
kinderen met gedragsproblemen situeren  tussen de vijf, tien of 
vijftien procent. Vanuit elk perspectief is een grotere capaciteit 
van het aanbod nodig. De nood aan zorg, nieuwe behoeftes, 
zal nieuwe private markten, tewerkstelling en productie doen 
ontstaan. De uitdaging is om anders dan anders te reflecteren 
en te gaan handelen, met alle onveiligheid, onzekerheid en 
weerstand die dit zal opleveren. 
 
Jo Voets vraagt zich af welke rol opvoedingsondersteuning 
kan spelen in het landschap van zorg en hulp. Nieuwe denk-
patronen en methodieken vanuit een andere insteek dienen 
zich aan. Misschien kan empowerment in de meest zuivere 
betekenis van het woord hiertoe bijdragen: Ouders, families en 
gemeenschappen nemen de regie van hun opvoedkundig han-
delen in handen en stimuleren met toenemende helderheid en 
bewustzijn de ontwikkelingstaken van hun kinderen. Wie goed 
leest herkent in de term ‘gemeenschappen’ een Afrikaanse 
gezegde dat de laatste jaren meer wordt geciteerd: It takes a 
whole village to raise a child. 
 

Besluit
Opvoedingsondersteuning is nog niet formeel georganiseerd. 
Daardoor hebben we ruimte voor creativiteit en eigenzinnig-
heid. Het is in deze sector dat ouders de eerste keer verlegen 
aan de deur kloppen met opvoedingsvragen: een opportuniteit 
voor aansluiting van de organisatie met de krachten van de 
ouders. Zo zet je de toon dat ouders aan zet blijven: empo-
werment dus. Laat opvoedingsondersteuning een speerpunt 
zijn om de samenleving te pedagogiseren en opvoeding 
te plaatsen waar het hoort: midden in de samenleving. 
Opvoedingsondersteuning benaderen vanuit een visie van em-
powerment: het is een stap naar nieuwe ontwikkelingen, zelfor-
ganisatie, duurzame effecten, autonome en krachtige gezinnen 
met een aantrekkelijk perspectief op beterschap.  
Een nieuwe opvoedingsbeweging, een warmere samenleving?  


