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[editoriaal]

In dit nummer

Editoriaal

Vooreerst wil ik u als lezer van dit De Sleutel-magazine een prettige kerst 
en de beste wensen voor 2017 overmaken. 

Dit jaar hielden we een ruime bevraging onder alle medewerkers en peil-
den we onder andere naar de kwaliteit van de cliëntzorg en de samen-
werking en afstemming met externen. Het verzamelde materiaal biedt 
veel stof om het kwaliteitsbeleid binnen De Sleutel verder te versterken.

Opleiding en samenwerking. Deze thema’s komen terug in meerdere 
artikels in dit magazine. Sociale Werkplaats De Sleutel bouwde de afgelo-
pen jaren een sterk intern strategisch opleidingsplan uit. Er wordt bewust 
ingezet op het versterken van de competenties van de medewerkers en 
op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Hans vertelt 
hoe hij de opleiding ervaren heeft. 

Dat opleiding steeds belangrijker wordt, ook voor onze cliënten in de 
hulpverlening, illustreert het verhaal van Freddy. Hij kwam tot het inzicht 
dat zijn werk in de horeca mede oorzaak was van zijn drugprobleem dat 
hij aan het overwinnen was. Door in te spelen op het opleidingsaanbod 
van onze werkplaats, Leerpunt en VDAB slaagde Freddy erin andere 
competenties naar boven te halen en stippelde hij een nieuw traject uit. 
We laten ook een andere cliënt met een “plan” aan het woord. Lees het 
stukje ‘Mijn toekomst: wat wil ik bereiken in mijn leven’, op blz 15. 

Verder werkt De Sleutel intussen ruim 5 jaar nauw samen met de Zieken-
huisschool van de stad Gent. De school – met een afdeling in het RKJ te 
Eeklo – vierde recent haar 60ste verjaardag. De ziekenhuisschool heeft 
duidelijk ambities. Ter gelegenheid van deze verjaardag gingen we in 
gesprek met de directeur en de coördinator van de secundaire afdeling. 

Op verzoek komen we tevens uitgebreid terug op de recensie over de  
uitgave “Vitamines voor groei” verschenen in het vorig nummer. We 
laten auteurs Maarten Vansteenkiste en Bart Soenens zelf toelichten hoe 
ze de zelfdeterminatie-theorie toepassen op het domein van de opvoe-
ding, het onderwijs, het werk, de sportcontext, de klinische context. 

Tot slot lanceren we vol vreugde het Unplugged preventiepakket voor 
leerlingen van het eerste en tweede middelbaar dat we vernieuwden in 
samenwerking met uitgeverij Die Keure. 

Ik wens u van harte een goede gezondheid en een voorspoedig 2017.

Damien Versele
Algemeen directeur De Sleutel
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Medewerkersbevraging over cliëntzorg en  
samenwerking voedt kwaliteitsbeleid

In 2014 werd als doel gesteld dat 
we in De Sleutel tegen 2018 wilden 
beschikken over een geïntegreerd 
kwaliteitsbeleid dat de feedback van 
cliënten en medewerkers actief benut.

Deze doelstelling concretiseerde zich in 
een dubbele actie:
•  In 2015 zou de focus liggen op het dui-

den van “outputgericht werken” en het 
samen invulling geven aan het werken 
met plannen, indicatoren en resultaat-
gerichte afspraken;

•  Met het oog op meer planmatigheid in 
de opvolging van strategische doelstel-
lingen wordt een systeem van bevraging 
en indicatoren opgezet voor de meest 
prioritaire kwaliteitsaspecten.

In samenspraak met directie en afdelings-
hoofden werden 24 kwaliteitsaspecten 
vooropgesteld die we op systematische 
basis wilden opvolgen. Voor een beperkt 
aantal kwaliteits-aspecten zou de opvol-
ging gebeuren op basis van objectieve 
maten, i.e. becijferbare indicatoren. De 
meeste kwaliteitsaspecten zijn echter 
goed op te volgen op basis van systemati-
sche bevraging van medewerkers.

Voor het bevragen van de medewerkers 
werd gekozen voor het Prose-PODS-sys-
teem. Bestaande bevragingen werden aan-
gepast aan onze behoeften. Zo kwamen er 
drie vragensets tot stand die volledig wer-
den aangepast aan een organisatie binnen 
“de verslavingszorg” zoals De Sleutel, met 
haar eigen financiële en infrastructurele 
middelen- en personeelsbeleidsaspecten, 
eigen accenten op het vlak van medewer-
kerszorg , en “last but not least” op het 
vlak van cliëntzorg.

Model van kwaliteitsbeleid
De relevante kwaliteitsaspecten waren te 
groeperen in 23 thema’s, die op hun beurt 
te herleiden waren naar thema’s binnen 
één van de organisatiegebieden in het 
EFQM-model van kwaliteit.

Daarnaast was elk van de stellingen in de drie bevragingen kenmerkend voor 
een bepaalde fase in de ontwikkeling naar integrale kwaliteit op het vlak van elk 
thema. Het EFQM-model definieert ook telkens op basis van welke kenmerken 
de fase waarin een organisatie zich bevindt is te herkennen. 

Organisatie onderdelen en aandachtsgebieden

Rol leiding in werkklimaat
Leiding/ coaching

Algemeen beleid
Vergaderen
Overleg
Communicatie en samenwerking

Personeel
Competentie, belasting, ontwikkeling
Samenhorigheid

Financiën
Informatie
Infrastructuur
Afstemming mensen, gebouwen, werkmiddelen
Toegang gebouwen; Beschikbaarheid werkmiddelen

Arbeidsvoorwaarden
Takenpakket
Multidisciplinariteit
Teamwerking en afspraken

Aanmelding en onthaal
Doelbepaling en (be)handelplan
Hulpverlening en begeleiding
Afsluiting van zorg
Externe partners

Leiderschap

Beleid en strategie

Personeelsbeleid

Middelenbeleid

Zorgprocessen medewerkers

Zorgprocessen cliënten

EFQM

Figuur 1

Figuur 2

Fasen in ontwikkeling naar integrale kwaliteit

¬ Fase 1: kwaliteit is zichtbaar in afzonderlijke activiteiten / 
initiatieven

¬ Fase 2: kwaliteit is zichtbaar in de processen, de samenhang 
tussen de verschillende activiteiten/ initiatieven 

¬ Fase 3: kwaliteit is zichtbaar in de systematiek / het 
automatisme van samenwerking en integratie van die processen 

¬ Fase 4: kwaliteit is zichtbaar in het aanhouden van deze 
systematiek in relatie tot externe partners

¬ Fase 5: kwaliteit  is zichtbaar in de verankering van het proces 
van continue verbetering op basis van de resultaten van interne 
systematiek en externe relaties (PDCA)

Daarbij is het herkennen van kenmerken uit een vorige fase een voorwaarde 
om een fase effectief te bereiken. 

¬ Fase 1: kwaliteit is zichtbaar in afzonderlijke activiteiten / 
initiatieven

¬ Fase 2: kwaliteit is zichtbaar in de processen, de samenhang 
tussen de verschillende activiteiten/ initiatieven 

¬ Fase 3: kwaliteit is zichtbaar in de systematiek / het 
automatisme van samenwerking en integratie van die processen 

¬ Fase 4: kwaliteit is zichtbaar in het aanhouden van deze 
systematiek in relatie tot externe partners

¬ Fase 5: kwaliteit  is zichtbaar in de verankering van het proces 
van continue verbetering op basis van de resultaten van interne 
systematiek en externe relaties (PDCA)

MODEL KWALITEITSBELEID

MODEL KWALITEITSBELEID

ORGANISATIE ONDERDELEN EN AANDACHTSGEBIEDEN

FASEN IN ONTWIKKELING NAAR INTEGRALE KWALITEIT
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CLIËNTZORG EN SAMENWERKING  
IN DE VERSLAVINGSZORG
De voorbije maanden werden in het kader van kwaliteitsbe-
leid drie bevragingen georganiseerd. Hier gaan we enkel in 
op de bevraging gericht aan de medewerkers die in directe 
interactie staan met cliënten. Deze bevraging peilde naar de 
cliëntzorg en naar de samenwerking en afstemming. Er wer-
den 132 medewerkers uitgenodigd (participatiegraad 67%).

Cliëntzorg in de verslavingszorg (Grafiek 1)
Binnen de cliëntzorg in de verslavingszorg, is er een akkoord 
bij het geheel van de begeleidende medewerkers dat fase 3 
is bereikt met betrekking tot kwaliteitsaspecten van aanmel-
ding en onthaal. Dit wil zeggen dat er afspraken zijn over 
instroom- en onthaalpolitiek, over de omgang met acute 
hulpvragen, dat er een minimumprocedure is voor indicatie-
stelling en dat het behandeladvies altijd gebaseerd is op een 
diagnose. De meeste begeleiders geven ook aan dat ze die 
minimumprocedure volgen, maar men is zich er niet altijd 
van bewust dat deze minimumprocedure gemeenschappelijk 
is voor alle afdelingen in onze organisatie.

Op het vlak van doelbepaling en (be)handelplanning/dos-
siervorming wordt fase drie niet bereikt. Begeleiders kunnen 
het wel eens zijn met de stellingen dat alle afspraken betref-
fende de begeleiding en behandeling per betrokken disci-
pline systematisch genoteerd worden in een dossier, en ook 
dat het dossier steeds een individueel op maat gemaakt (be)
handelplan bevat dat is aangepast aan de individuele noden 
van de cliënt. Maar niet iedereen is het ermee eens dat elke 
cliënt die behandeling krijgt die het beste is afgestemd op 
zijn problematiek, zijn hulpvraag, in overeenstemming  
met de actuele beste praktijk en/of dat het (be)handelplan 
altijd is besproken met de cliënt voor de start van een 
behandeling.

Meer globale kwaliteitsaspecten in samenhang met de hulp-
verlening en begeleiding laten zien dat men het eens is met 
de stelling dat de noodzakelijke contextuele interventies deel 
uitmaken van de behandeling en dat het doel is van elke 
begeleiding zowel verbetering en/of stabilisatie van de ge-
zondheid, de sociale re-integratie én van het druggebruik of 
de verslaving van de cliënt. Het bereikt hebben van kenmer-
kende kwaliteitsaspecten uit fase drie wordt nog niet door 
eenieder herkend. Dat betekent met name één of meerdere 
van volgende: het systematisch opvolgen van de in team 
gemaakte afspraken, het voorzien in de begeleiding van een 
periodieke systematische monitoring, evaluatie en bijsturing 
van de hulpverlening en het (be)handelplan overeenkomstig 
de doelstellingen op het vlak van gezondheid, en op het 

vlak van sociale stabiliteit/re-integratie, en druggebruik en 
verslaving.

De kwaliteitsaspecten in samenhang met het afsluiten van 
zorg worden dan wel weer herkend tot en met fase 3. Met 
andere woorden de begeleiders hanteren wel degelijk richt-
lijnen over het afsluiten van de begeleiding in het dossier, 
maar de stelling dat er bij de afsluiting van de zorg afspra-
ken worden gemaakt met de cliënt in verband met nazorg, 
wordt niet door eenieder gedeeld.

Samenwerking en afstemming (Grafiek 2)
In verband met samenwerking en afstemming werden 
drie thema’s gepolst: multidisciplinariteit, teamwerking en 
afspraken en samenwerking met externe partners. Op het 
vlak van multidisciplinariteit realiseren we nog geen herken-
ning van fase 3 door de meeste hulpverleners. Men is het 
wél eens met het feit dat men in de afdeling voor elke cliënt 
of cliëntsysteem één gemeenschappelijk multidisciplinair 
dossier heeft, ook dat het dossier in een multidisciplinair 
team is opgesteld en er een systeem bestaat waardoor elk 
dossier periodiek in team besproken wordt, maar men is 
het niet altijd eens met het feit dat de evolutie van de cliënt 
besproken wordt in een multidisciplinair team, waarbij 
tenminste drie disciplines betrokken of aanwezig zijn en/
of dat elke discipline een specifieke inbreng heeft bij die 
cliëntbesprekingen.

De kwaliteitsaspecten inzake teamwerking scoren dan weer 
ruim boven fase drie: men vindt dat er voor de cliëntbe-
sprekingen in team een minimale vergaderstructuur is met 
leiding, verslag en opvolging, én dat de cliëntbesprekingen 
leiden tot concrete afspraken en verantwoordelijkheden. 
Bovendien doen de teamleden regelmatig een beroep op 
de specifieke deskundigheden van de andere collega’s. Het 
kwaliteitskenmerk van de volgende fase, nl. dat teamleden 
voortdurend de kennis van hun eigen discipline actualiseren 
en deze kennis inbrengen in het team, is volgens veel  
medewerkers onvoldoende aanwezig, maar met een gemid-
delde van 3,59 zijn we hier goed op weg.

Als het gaat over samenwerking met externe partners, zijn 
de begeleiders het ermee eens dat er een gemeenschap-
pelijke visie is op gedeelde trajecten voor het geheel van de 
afdelingen in De Sleutel, zijn er samenwerkingsverbanden 
(afspraken) met andere voorzieningen in functie van de cli-
enttrajecten en geeft men aan te werken overeenkomstig de 
visie op gedeelde trajecten. Ook wordt ervaren dat wanneer 
men zelf niet kan tegemoetkomen aan een aantal noden van 
een bepaalde cliënt, de medewerkers doorverwijzen naar 
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een andere collega of geschikte interne of externe voorziening waarmee 
op systematische basis wordt samengewerkt. Men is het er evenwel niet 
eens mee dat samenwerking met andere organisaties expliciet onderdeel 
zou zijn van het werken in De Sleutel.

Houding tegenover een gemeenschappelijk zorgbeleid 
(Grafiek 3)
Een laatste reeks vragen peilde naar de houding van de medewerkers 
met een begeleidende functie tegenover een gemeenschappelijk beleid 
voor het geheel van De Sleutel voor instroom en onthaal, goede praktij-
ken van indicatiestelling, een multidisciplinair dossier, het afsluiten van 
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Grafiek 1

Grafiek 2

Grafiek 3

zorgpaden, het opzetten van samenwerkings-
verbanden en het delen van kennis en deskun-
digheden. Hieruit blijkt overduidelijk dat voor 
al die zorgonderdelen de begeleiders wél een 
meerwaarde zien in die gemeenschappelijkheid. 
De hoogste percentages worden gescoord bij 
het kunnen delen van kennis en deskundigheid 
over de afdelingen heen en het hebben van één 
standaard multidisciplinair dossier. De laagste 
percentages zien we voor de meerwaarde van 
een gemeenschappelijk zorgbeleid voor wat be-
treft aanmelding en onthaal en voor wat betreft 
goede praktijken van indicatiestelling.

Ook bevraging rond  
tevredenheid medewerkers
Het voeren van een kwaliteitsbeleid houdt 
in dat er een periodiek opvolgsysteem 
bestaat over diverse kwaliteitsaspecten. 
Communicatie en overleg, taakinvulling, 
werkklimaat en werkomgeving zijn bij 
uitstek aspecten die alle medewerkers 
van De Sleutel aanbelangen. Via een 
uitgebreide bevraging werd gepeild naar 
de tevredenheid bij de medewerkers. De 
resultaten maken het mogelijk om het in-
tern gevoerde beleid te evalueren en waar 
nodig bij te sturen. Wie meer wil weten 
over deze bevraging kan terecht op onze 
website waar we tevens enkele resultaten 
illustreren met concrete voorbeelden.
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[Uit de hulpverlening]

Dankzij opleidingstraject maakte  
Freddy de switch van dolgedraaide kok 
naar klusjesman

Een cliënt vertelt: 
“Geen te hoge werkdruk meer 
zoals in de horeca” 

Freddy (*) was geen grote student. Als jonge tiener 
volgde hij deeltijds onderwijs. Na zijn leercontract 
kon hij in dienst gaan bij de beenhouwer waar hij 
stage gedaan had. “Die job hield ik maar 2,5 jaar 
vol. Daarna werkte ik 22 jaar in de horeca. Ik begon 
als afwasser en werkte me op tot chef-kok”. Hij 
werkte in allerhande horecazaken en deed ervaring 
op tot in Japan. Toch liep het mis. Hij beloonde 
zichzelf op werkdagen met alcohol en gaandeweg  
ook met drugs. Onbewust bleek hij die middelen  
nodig te hebben om de hoge werkdruk aan te  
kunnen…

20 maart 2014. Freddy (46) start zijn programma in de the-
rapeutische gemeenschap (TG) te Merelbeke. “Ik werd er 
meteen heel goed opgevangen. In het begin had ik het wel 
moeilijk met die structuur. Ook al liet ik dat niet merken. 
Voor mij was alles goed. Ik vond het raar dat medebewo-
ners elkaar moesten aanspreken op gedrag dat hen frus-
treerde. Aanvankelijk had ik het er moeilijk mee. Zelf duwde 
ik de problemen liever weg.”

Freddy komt uit een warm gezin met 1 zus en 3 broers.  
Zijn huwelijk liep op de klippen als gevolg van zijn levens-
stijl en zijn gebruik.

Na enkele weken in de TG leert Freddy zijn verslavings-
gedrag gaandeweg herkennen. Ook begint hij zijn onder-
gesneeuwde gevoelens opnieuw te uiten. “Dankzij de vele 
groepstherapiemomenten kreeg ik een beter inzicht in mijn 
problemen op verschillende levensdomeinen, gelinkt aan 
mijn alcohol- en druggebruik. Om stappen vooruit te zetten 
naar werk en opleiding nam ik deel aan de wekelijkse bijeen-
komst van de Jobclub binnen de Sociale Werkplaats. Ze lieten 
me er nadenken over wat mijn droomjob zou kunnen zijn. 

“Het is mijn droom om later ooit een soort 
SPA-wellness center uit te baten”

“We moesten onszelf voorstellen, wat ons vorig beroep 
was,… We hadden het over onze vaardigheden en com-
petenties, we mochten beroepenlijsten invullen op pc,… 
Antwoorden op vragen als: waar ben je goed of minder 
goed in,… Het was verrijkend dat we hierbij in interactie 
konden gaan met cliënten van andere afdelingen die ook 
de Jobclub volgden”.

Tijdens de oriëntatiefase (zie kader) start Freddy op maan-
dag een VDAB-opleiding, echt gericht op het verhogen van 
de kansen op de arbeidsmarkt. “Na een reeks testen bleek 
o.m. dat ik creatief ben, goed met mensen kan omgaan  
en ook opensta voor nieuwe dingen,… Daar kwam ik  
tot het besef dat mijn toekomst misschien in de hout-
bewerking lag.”

Intussen werkt Freddy aan de invulling van zijn vrije 
tijdsbesteding. Eerst vrijwilligerswerk in het plaatselijk 
vogelasiel, vanaf september ook twee dagen per week werk 
in de grootkeuken, in een instelling voor mensen met een 
beperking. “Voor dat laatste moest ik wel goede argumen-
ten hebben om mijn begeleiders te overtuigen. Ze wisten 
immers dat het werk in de horeca een risicovolle keuze 
was. Maar ik hield voet bij stuk.”
 
Van oktober tot december volgt Freddy de voorbereidende 
Leerpunt-opleiding “rekenen voor houtbewerking” om dan 
in februari 2016 – Freddy is intussen verhuisd naar het  
Tussenhuis als voorbereiding op het echt alleen gaan 
wonen – de VDAB-opleiding voor houtbewerking te volgen. 
“Dat rekenen moest ik echt weer opfrissen, oppervlaktes 
leren berekenen edm,… Tijdens de basisopleiding van  
3 maanden leerde ik met allerlei machines werken. Al 
snel was het tijd voor stage en moest een bedrijf worden 
gevonden. Na die 14 dagen stage had ik de kans om via 
een IBO-contract in dienst te gaan. Maar mijn technische 
bagage was helaas te beperkt. Ik mocht toen verder stage 

Het zilveren sleuteltje, symbool voor zijn graduatie,  
krijgt een speciale plaats in huis bij Freddy
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doen binnen de VDAB. Mijn instructeur heeft me toen 
herhaaldelijk gepusht om bij kleine kmo’s werkervaring te 
beginnen opdoen. Ik besprak dat aanbod telkens binnen 
het Tussenhuis. Meermaals hield ik de boot af.”
 
“Dankzij mijn programma weet ik nu dat ik nood heb aan 
een duidelijke structuur, ook op werkvlak. Tijdens mijn 
periode in de horeca is mijn verslaving daaruit voortgeko-
men. Telkens ik onder druk stond, greep ik naar alcohol of 
coke en amfetamines. Dat gebruik was mijn uitlaatklep. Ik 
werkte bijna 7 op 7, maar op het einde kon ik niet meer. Ik 
zag er ook niet meer uit, ik kwam steeds vaker te laat. Toch 
zag ik dat druggebruik niet als een probleem. Ik vond dat 
een beloning voor mijn harde werken. Tot ik na een ruzie 
met mijn baas zelf opgestapt ben… Daarom wou ik niet 
opnieuw bij een kleine baas gaan werken. Ik hield voet bij 
stuk. Ik zei “neen” tegen mijn VDAB-begeleider. Ook al 
hadden we er bijna woorden over. En belangrijker nog: ik 
gaf er ook een duidelijke uitleg bij. Dat zijn allebei zaken 
die ik geleerd heb tijdens mijn programma in de TG”.

Een mooi voorbeeld van 
vakwerk, afgeleverd door 
een ex-kok

• Anamnese 
• Uitleg en wederzijdse kennismaking
• Keuzemoment: verderzetting programma 

• Wie ben ik? 
• Intensief therapeutisch aanbod Basiseducatie 
• Levensstijltraining & sociale VH Competies 
 
 

• Wat kan en wil ik ? 
•  Psychotherapie en Activeringstraject naar  

Hervalpreventie  opleiding en werk (max.19u)
• Verkenning vrije tijd   Assessment in SWP, VDAB,  

CVO,...

•  Dagbesteding van 30u (vrijwilligerswerk of opl, 
werk) + hervalpreventie en groepstherapie

•  Coaching op vlak van evenwicht in uitbouw clean 
leven op alle levensgebieden 

 

 
•  Coaching op vlak van uitbouw/bestendiging  

clean leven: 3 zelfhulpgroepen/maand 
•  Ambulante begeleiding waar nodig (DCG, CAW,  

Psychiater, CKG, RTH, … ) of externe zelfhulpgroepen

START 
1 mnd

M1 
TG: 6 mnd

M2 
TG: 3 mnd

M3 
TH: 9 mnd

M4 Amb 
6 mnd

START

INZICHT IN PATHOLOGIE/PROBLEMATIEK

ORIËNTERING

TUSSENHUIS

ALLEEN WONEN

BEHANDELPROGRAMMA  
THERAPEUTISCHE GEMEENSCHAP 
MERELBEKE (TGM)

TGM is een residentieel centrum voor verslavingszorg 
met een behandelaanbod van groepstherapie, levensstijl-
training en activering naar opleiding en werk. 

Het behandelprogramma focust op het werken mét en 
ín de realiteit van de cliënt. Meestal moeten alle aspec-
ten van het leven weer opgebouwd worden (familie, 
woonst, werk, schuldenplan,...). Dit wacht niet tot na 
het therapeutisch programma, maar is er onderdeel van. 
De bewoners krijgen snel de gelegenheid om, vanuit 
de veilige drugvrije omgeving van ons centrum, zich 
in de niet-drugvrije buitenwereld te bewegen en zich te 
engageren; gaande van nuchter een winkel binnenstap-
pen, een uitstap naar familie, sporten in een nabijgelegen 
sportclub tot het aanvatten van een opleiding. Er wordt 
sterk geïnvesteerd in het ondersteuningsnetwerk rond 
een cliënt. Zowel naar herstel van de band met familie en 
cleane vrienden, als naar het opzetten van noodzakelijke 
professionele ondersteuning na het programma voor 
sommigen.
Tegelijk met de therapie en het inzicht in de eigen versla-
vingsmechanismen, is de uitbouw van een eigen vervul-
lend en actief leven immers de beste preventie voor een 
terugval in verslaving. 

Behandelprogramma
Het programma bestaat uit vier modules: Module 1 en 
2 omvatten een residentiële behandeling in de therapeu-
tische gemeenschap. Module 3 en 4 omvatten een semi 
– residentiële en ambulante begeleiding.

Rolmodel in TG

Je wordt in de TG niet gepusht. Je kan je eigen 
keuzes maken. En je wordt gecoacht, aangemoedigd 
om met andere mensen in gesprek te gaan, advies 
te vragen… Ik ben dankbaar omdat ik dat allemaal 
geleerd heb. Ik ben ook recent een tijdje “out” 
geweest. Na een val brak ik mijn sleutelbeen. Ik wou 
iets terugdoen: ik ging overdag naar de TG en deed 
de activiteiten gewoon mee. Voor de medebewoners 
was ik een soort rolmodel… Ik had het programma 
al doorlopen, alle functies binnen de structuur 
vervuld… Zij keken op naar mij en ik kon zaken mak-
kelijker benoemen,... Omdat ik problemen duidelijker 
zie, kon ik hen raad geven, bijvoorbeeld over hoe ze 
klippen kunnen omzeilen om niet te hervallen. 

Vandaag woont Freddy op eigen benen: hij is gegradueerd 
en aan het werk. Zijn leven zit helemaal op de rails nadat er 
via zijn VDAB-begeleider een droomaanbod binnenkwam. 
Een vacature voor klusjesman op een technische dienst 
van een instelling. “Na drie weken stage kreeg ik er een 
tijdelijk contract. Dit werk in de non profit met vaste uren 
geeft me een goed gevoel. Ik doe het heel graag en het is 
heel gevarieerd. Alles binnen een duidelijke structuur. Dat 
heb ik nodig. ”

* Om redenen van privacy hanteren we een fictieve naam
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[Focus op samenwerking]

De Ziekenhuisschool Gent bestaat 60 jaar. Van-
daag telt de school 60 leerkrachten en worden er 
ongeveer 120 leerlingen begeleid. Ook in onze  
afdeling in Eeklo is er een afdeling van deze school 
van de stad Gent. De viering is dé aanleiding 
voor een gesprek met Ingrid Van den Branden,  
directeur secundaire afdeling en Katinka De Geyter, 
coördinator voor het secundair onderwijs binnen  
de ziekenhuisschool Stad Gent.

De ziekenhuisschool heeft de verjaardag  
aangewend om naar buiten te komen met een 
indrukwekkend programma…

 
 Ingrid: We hebben daar bewust op ingezet omdat we 
eigenlijk nog te weinig bekend zijn. Die viering was een 
uitgelezen kans. Concreet kozen we ervoor om onze activi-
teiten uit te vergroten tijdens de 60 dagen voorafgaand aan 
onze afsluitende Academische Zitting. We hebben immers 
iets te vertellen! Elke dag werd zo een bepaald aspect van 
onze werking in de kijker gezet. En daarover plaatsen we 
foto’s of een verslag op onze vernieuwde website. Soms 
waren dat gewone zaken, zoals een sport- of kookactiviteit 
(zie foto). Soms waren dat speciale activiteiten: zo intro-
duceerden we ons Virtual Reality-project met een activiteit 
voor zowel leerkrachten als leerlingen. In het Psychiatrisch 
Centrum Caritas organiseerden we in samenwerking met 
de gemeente een activiteit rond verdraagzaamheid, we 
hadden de lezing rond drugs- en alcoholproblemen bij 
jongeren en eetstoornissen,... En er werd extra ingezet op 
communicatie, bijvoorbeeld via een verjaardagskalender, 
maar ook een actie om de ziekenhuisschool beter bekend 
te maken o.m. bij de thuisscholen.

Hoe is de ziekenhuisschool in Gent ontstaan ? 

 Ingrid: Onze Ziekenhuisschool is de oudste in Vlaan-
deren. In 1956 zijn we gestart als stadsschool ingebed in 
een voorziening van de staat. Ons land werd toen getroffen 
door een polio-epidemie. Veel jonge patiëntjes moesten 
een langdurige ziekenhuisbehandeling ondergaan. Eerst 
vonden we onderdak in de Oude Bijloke, maar na enkele 
maanden al verhuisde de school naar het toenmalig Aca-
demisch Ziekenhuis op de De Pintelaan. Al snel werd de 
school erkend door het toenmalige ministerie van Nati-
onale Opvoeding. De eerste jaren richtte de school zich 
enkel tot kinderen van het kleuter- en lager onderwijs. In 
1987 kwam er dan een erkenning bij voor een afdeling 
secundair onderwijs. We zijn dus pioniers geweest. Andere 

Ziekenhuisschool 60 jaar actief in Gent,  
5 jaar in De Sleutel

initiatieven – ik herinner me vanuit Brussel en Antwerpen 
– zijn hier inspiratie komen opdoen vooraleer ze daar hun 
ziekenhuisschol hebben opgestart. Vandaag hebben we in 
Gent naast de vestigingsplaats binnen het UZ ook een af-
deling aan AZ Sint Lucas. In 2010 kwam dan de vraag om 
ziekenhuisonderwijs aan te bieden in PC Caritas en RKJ 
De Sleutel in Eeklo. Een jaar later werden ook dat officiële 
vestigingsplaatsen, beide gesubsidieerd door de Vlaamse 
Gemeenschap. Opmerkelijk in dit verhaal is dat de stad 
Gent toestaat dat er netoverschrijdend gewerkt wordt, dus 
over de geloofsovertuigingen heen, met als gezamenlijk 
doel onderwijs verstrekken in functie van de noden van de 
zieke jongeren.

Kan u een overzicht geven van wie er in Vlaan-
deren allemaal instaat voor onderwijs aan zieke 
kinderen. Wie zijn de lokale spelers? En heeft  
elk ziek kind hier recht op?

 Ingrid: Het ziekenhuisonderwijs heeft een duidelijke 
wettelijke grond gekregen in het decreet basisonderwijs 
en secundair onderwijs. Maar het aanbod van de Vlaamse 
overheid is inderdaad ruimer dan wat wij – gekoppeld aan 
een opname – doen. Er bestaat ook tijdelijk onderwijs aan 
huis, dat zijn vier lestijden georganiseerd door de thuis-
school (1). Er is Bednet, het synchroon internetonderwijs 
(m.a.w. vanop afstand op pc lessen meevolgen met de 
thuisschool) dat nu ook gesubsidieerd wordt. En dan zijn 
er nog de vrijwilligers die werken onder de vzw “School 
en ziek zijn”. Soms is de thuisschool bijvoorbeeld te veraf 
gelegen of moet er tijdens de vakantie bijgewerkt worden 
voor een herexamen. Dan kunnen er vrijwilligers aan huis 
les gaan geven. Dat zijn partners waar wij mee samen-
werken in functie van dat recht op onderwijs, die zijn ook 

Directeur Ingrid Van den Brande (tijdens de academische 
zitting nav 60 jaar Ziekenhuisschool): “Er wacht ons 
een meer outreachende taak om de expertise beter te 
kunnen doorgeven”.
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verenigd in een platform. En samen hebben we het uitein-
delijke doel om de jongeren opnieuw in het gewone onder-
wijs hun plek te laten vinden. 

 Katinka: Bedoeling is immers om na een opname 
met zo weinig mogelijk problemen opnieuw te kunnen 
instappen in het gewone onderwijs. Vaak is er ook een 
wisselwerking tussen de verschillende onderwijsinstanties: 
neem een kind dat langdurig revalideert in het ziekenhuis 
en gradueel opnieuw naar school begint te gaan. Eerst 
een halve dag, dan twee halve dagen,… En zolang iemand 
minder dan halftijds naar school gaat heeft men recht op 
tijdelijk onderwijs aan huis. Dan spreken wij als zieken-
huisschool af met de thuisschool wie welke vakken op zich 
neemt. Soms komt aanvullend ook Bednet daar nog tus-
sen om het kind zo maximaal mogelijk de kans te geven 
om goed te herstarten. Dat komt vaak voor als het zieke 
kind ambulant wordt geholpen.

Jullie richten zich tot alle zieke jongeren:  
of de jongere nu met een verslavingsprobleem 
worstelt, een psychiatrisch probleem heeft of 
gewoon ziek is. Welke implicaties heeft dit  
voor jullie visie?

 Ingrid: We kiezen ervoor om ons als één geheel te 
organiseren. Dit om versnippering te voorkomen. Maar, 
afhankelijk van de doelgroep leggen we verschillende 
accenten. Zo wordt er in De Sleutel ook gewerkt rond 
expressie en lichamelijke opvoeding. Bij jongeren met een 
beperking werken we nog meer functioneel en praktijkge-
richt en organiseren we bv ook kooklessen. In forensisch 
kader doen we ook aan werkplekleren, hebben we een 
tuinproject. Bij jongeren met eetstoornissen gaan we 
sterker cognitief werken, enz. Het is echt onderwijs op 
maat waarbij we aandacht besteden aan alle zorgaspecten 
van de leerlingen. We houden dit binnen één structuur en 
hierbij staan zowel de onderwijsbehoefte als de schoolse 
en maatschappelijke herintegratie van de jongere centraal. 

 Katinka: En soms houdt dat een heroriëntatie in. Het 
gebeurt immers dat leerlingen niet langer dezelfde richting 
willen of kunnen volgen. Soms wordt het CLB ingescha-
keld voor een interessetest. Daarna kan je weer verder...
Wat velen wellicht onvoldoende weten is dat we kinderen 
in opname extra ondersteunen zodat ze toch nog hun 
examens kunnen afleggen. Dat is zo binnen het RKJ in 
Eeklo maar evenzeer voor een kind dat met leukemie moet 
worden opgenomen: het schooljaar is niet op voorhand 
verloren als ze moeten worden opgenomen.

Op vrijdag 30 september kookten de 
leerkrachten Bie en Naomi samen met de 

jongeren van RKJ De Sleutel. Op het menu 
stond spaghetti met verse groentjes.

Dat is een belangrijke meerwaarde van het  
inbedden van de school in de opnamesetting 
zoals het RKJ?

 Katinka: Klopt. Ouders kijken helemaal anders naar 
een opname van 6 maanden als ze weten dat de school 
gewoon doorloopt. En we merken in de praktijk dat het bij 
veel jongeren ook lukt om de motivatie voor school tijdens 
het programma opnieuw naar boven te halen. 
Schooluitval is een belangrijke uitdaging. In het RKJ heb-
ben we sterk te maken met een watervaleffect. Jongeren 
begonnen vaak in het ASO drugs te gebruiken, te spijbe-
len, … en zakken geleidelijk aan af naar een lager niveau.
 Ingrid: Sowieso nemen we contact met de thuisschool 
om de draad zo goed mogelijk op te pikken. We werken 
ook sterk geïntegreerd: we zijn vertegenwoordigd in het 
multidisciplinair overleg met het RKJ-team waardoor we 
ook meezijn in het behandelprogramma. Onze leerkrach-
ten kunnen die informatie dus meenemen zodat de lessen 
op maat kunnen aangeboden worden. 
 Katinka: De meeste jongeren in het RKJ komen uit 
BSO, BUSO en uit het deeltijds onderwijs. In eerste 
instantie moet gewerkt worden aan de motivatie. Hen 
opnieuw leren leren, hen leren inzien dat ze toch best op-
nieuw gaan studeren. School weer leuk proberen maken. 
Dat is niet altijd makkelijk in het begin: Jongeren die in het 
deeltijds zitten horen hier al meteen dat ze meer lesuren 
krijgen dan op hun gewone school…Maar we zien ze ge-
lukkig snel evolueren. Jongeren die bijna klaar zijn met het 
programma zullen soms zelf al komen vragen, wanneer de 
afspraak met de thuisschool wordt gemaakt. Ze zijn ook 
altijd fier als ze de leerkrachten van de ziekenhuisschool 
nadien kunnen tonen dat ze goed bezig zijn. 

(1) Thuisschool: de school waar de leerling lesloopt vooraleer 
ziek te worden
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Hoe worden de lesuren concreet in het  
programma ingepast?

 Ingrid: Het schoolaanbod zit volledig ingebed in het 
RKJ-programma. Afhankelijk van de afdeling verschilt het 
aantal uren. Bij het RKJ gaat het om 16 uur, in de psychia-
trie 10 uur per week, kinderrevalidatie 6 uur per week. Mo-
gelijks zijn hierop afwijkingen, en dit i.f.v. de noden van de 
jongeren.
 Katinka: In het RKJ krijgen de jongeren dagelijks 2 tot 
4 uur les. Voor de lessen zijn ze ingedeeld in 4 groepjes, 
meestal in functie van de opleidingsvorm. We geven al-
gemene vakken (2) in functie van wat de betrokkene nodig 
heeft. Dat varieert van de theorie van houtbewerking of 
lassen tot humane wetenschappen. We werken ook zoveel 
mogelijk op maat. Bij iemand van het ASO zullen we extra 
inzetten op de algemene vakken en misschien een uur min-
der sport voorzien. 

Voor welke uitdagingen staan jullie?

 Ingrid: Er ligt nog een opdracht in de nazorg. Een be-
tere opvolging van de leerlingen zou wellicht herval kunnen 
voorkomen. Er wacht ons een meer outreachende taak om 
de expertise beter te kunnen doorgeven. We proberen dat 
nu al, maar dan is dit ten koste van uren dat we lesgeven. 
En we moeten ook te vaak improviseren… Jongeren vragen 
niet zelf niet om tijdens de vakantie les te krijgen… Maar 
als iemand een uitgestelde beslissing krijgt en in augustus 
voor een vak het examen mag overdoen, dan is het nu niet 

mogelijk dat we die jongeren tijdens de vakantie een aan-
bod kunnen doen. Dat is nog niet geregeld. 
 Katinka: Maar dan kunnen we soms wel een beroep 
doen op de vrijwilligers of in samenspraak met de thuis-
school een oplossing zoeken. Het wettelijk kader ontbreekt 
echter.
 Ingrid: Verder blijft de expertise-opbouw van onze 
leerkrachten een belangrijk thema. Sommige leerkrachten 
geven op verschillende afdelingen les. Het is niet evident 
om met leerlingen uit heel verschillende doelgroepen te 
werken. Intern hebben we geen expert beschikbaar die 
ondersteuning in functie van de problematiek van de leer-
lingen kan geven. Het creëren van de functie van ortho-
pedagoog voor de ziekenhuisschool zou geen overbodige 
luxe zijn. Hoe ga je om met mensen met een psychose, 
met een hersenaandoening, met een beperking... We kun-
nen wel een beroep doen op de kennis van de mensen van 
het multidisciplinair team, maar het is niet hun opdracht 
om ons team te professionaliseren. Ook al worden we 
heel sterk ondersteund, mogen we aansluiten bij interne 
vormingen,…
 Samenwerken in functie van het kind is voor ons heel 
belangrijk: met afdelingen, met thuisscholen met partners. 
Vandaar het belang van het POZiLIV-platform (3) dat we 
hebben opgericht. Door ons te verenigen zijn we sterker 
geworden en hebben we ook een stem in het kabinet.
Tot slot vraag ik me ook wel af hoe het ziekenhuison-
derwijs er binnen 20 jaar zal uitzien, ook als gevolg van 
toenemende digitalisering. Als ik zie hoe dit in Nederland 
evolueert… Ik blijf sterk voorstander van een leerkracht 
die lesgeeft aan het kind. Sommige vakken kan je niet zelf 
studeren en volgen vanop afstand. Een persoonlijke coa-
ching van de leerlingen blijft dé manier om maximaal tot 
de persoonlijke ontwikkeling van de jongere bij te dragen.

Algemene vakken als talen, wiskunde, aardrijkskunde,... 

(3) Platform voor onderwijs aan zieke kinderen in Vlaanderen

Dankzij steun van Kiwanis is er straks ook een vierde 
klaslokaal in het RKJ: een caravan wordt volledig gestript 
en van nieuw interieur voorzien, samen met de jongeren: 
nieuwe gordijntjes, zeteltjes,…
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Het boek “Vitamines voor groei” zou eigenlijk in elke 
lerarenkamer op het boekenrek moeten staan, naast 
boeken als “autoriteit” van Verhaeghe of breinboe-
ken van Dick Swaab… zo schreef onze recensent 
Johan Van de Walle. Een recensie over een uitgave 
houdt steeds een oordeel in. Soms voelen de auteurs 
zich minder goed begrepen. Enige nuancering kan 
dan op zijn plaats zijn. Omdat we ervan overtuigd 
waren dat het samenbrengen van ons beider inzich-
ten ook voor de lezer een meerwaarde zou opleveren, 
gingen we in gesprek.

 
“Vitamines voor Groei” is geen gewoon acade-
misch boek. Hoe is het boek ontstaan en tot wie 
richten jullie zich?
 

 Prof. Bart Soenens: Het idee voor het boek is ontstaan 
in 2006. Het boek was aanvankelijk enkel bedoeld als cur-
susmateriaal voor de student. 
 Prof. Maarten Vansteenkiste: Het is bedoeld voor een ge-
mengde doelgroep. We willen studenten, onderzoekers maar 
ook de professional, die met thema’s zoals motivatie, opvoe-
ding en coaching bezig zijn, aanspreken. Een pedagogisch 
directeur, een lerarenopleider, of een zorgcoördinator kunnen 
bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn. Maar het is nogal lijvig en 
misschien hoog gegrepen voor iemand die niet aansturend 
werkt. Het is minder bedoeld voor leerkrachten of ouders,  
al kregen we al veel positieve reacties van deze doelgroepen. 
 Soenens: Het heeft voor het schrijven van dit boek zeker 
geholpen dat we zelf kinderen hebben en zelf les geven. Het 
maakte het boek toegankelijker. Om opvoedingsonderzoek 
goed te vertalen naar de praktijk, is het een pluspunt als je 
uit eigen ervaring kan putten. De Zelfdeterminatietherorie 
wordt toegepast op diverse domeinen: opvoeding is één 
iets, maar je hebt ook de klinische context, de sportcontext, 
onderwijs, het werk, …
 Vansteenkiste: We zijn trouwens bezig met afgeleiden  
van het boek, zoals bijvoorbeeld een praktijkboek voor 
jeugdcoaches in sport dat in de loop van 2017 zal verschij-
nen.

Waarom hadden jullie graag een repliek na onze 
recensie in het vorige magazine?

 Soenens: Ik heb de algemene teneur zeer geapprecieerd. 
Bij sommige van de kritische bedenkingen kon ik me zeker 
iets voorstellen, zoals bijvoorbeeld het feit dat je ook rekening 
moet houden met de structurele context. Wat leerkrachten 

Bart Soenens (rechts op foto) en Maarten Vansteenkiste 
zijn respectievelijk hoofddocent en hoogleraar in de 
vakgroep Ontwikkelings- Persoonlijkheid en Sociale 
psychologie. Ze doen samen onderzoek op het grens- 
gebied van de ontwikkelings- en motivatiepsychologie  
en helpen, samen met Deci en Ryan, bij het uitbouwen 
van de Zelfdeterminatietheorie.

[Preventie]

Vitamines voor groei:  
een tweede lezing samen  
met de auteurs

kunnen doen als ze in de context van de school of een beleid 
moeten opereren is belangrijk om mee te nemen. 
 Vansteenkiste: Maar we willen toch graag op een aantal 
passages wijzen die onze positie kunnen verhelderen. Er 
leek wat verwarring voort te komen uit het feit dat wij auto-
nomie zouden gelijkschakelen met zelfstandigheid en zelfs 
individualiteit. Dit zou een lezer er dan toe brengen om te 
denken dat wij onvoldoende aandacht schenken aan ver-
bondenheid en groepsprocessen. 
 Soenens: Wij vinden het wel degelijk belangrijk dat so-
cialisatiefiguren grenzen trekken en hun autoriteitspositie 
innemen en pleiten er dus niet voor dat kinderen over alles 
en in alle omstandigheden zouden mogen kiezen of steeds 
zelf over alles de regie zouden hebben. Wij vinden het ook 
bijzonder belangrijk dat kinderen leren om verantwoorde-
lijkheidszin op te bouwen. 
 Vansteenkiste: Wij definiëren autonomie als psycholo-
gisch vrijwillig functioneren, waarbij iemand zich vrijwillig 
kan schikken naar opgelegde normen of vrijwillig zelfstan-
dig kan functioneren. Het proces internalisatie is dan ook 
erg cruciaal want het betekent dat jongeren leren om uit 
volle overtuiging – veeleer dan vanuit een knagend schuld-
gevoel of een dreigende externe sanctie – verantwoordelijk-
heid te nemen voor hun gedrag. Internalisatie biedt dus 
een betere garantie voor duurzame verantwoordelijkheid. 
Kinderen worden immers eigenaar van hun gedrag of de 
onderliggende normen en waarden. Socialisatiefiguren die-
nen hierbij de nodige grenzen uit te tekenen en aan te ge-
ven wat wenselijk en onwenselijk is. De manier waarop ze 
dit doen kan echter sterk variëren. Ze kunnen met name 
grenzen stellen en handhaven op een autonomieonder-
steunende wijze of op een meer dwingende wijze. 
 Soenens: Samenvattend hebben we toch wel het gevoel 
dat het boek niet vanuit onze visie rond autonomie werd 
gelezen. We pleiten niet voor een alles-kan-en-alles-mag 
houding bij ouders, wel voor opvoeding waarbij grenzen 
worden getrokken rekening houdend met het perspectief 
van het kind en zo veel mogelijkin samenspraak en overleg 
met het kind. Dergelijke autonomieondersteuning vergroot 
de kans op verantwoordelijkheidsgevoel bij kinderen.
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Zo hadden we dit inderdaad niet gelezen. Wel  
vanuit de bouwsteen “Meegaan in de denkwijze  
van de kinderen”, waar er grenzen aan zijn volgens 
veel ouders en leerkrachten. Je kan jongeren niet over 
alles keuze bieden… 

 Vansteenkiste: We zijn het daar volmondig mee eens. Kin-
deren kunnen inderdaad niet om het even wat kiezen. Ze ma-
ken immers ook deel uit van groepen: hun gezin, de klas, de 
sportclub enz... Maar je geeft je autonomie niet automatisch 
op omdat je omgeving voor jou keuzes maakt. Als mijn vrouw 
voor mij mijn hemd koopt, dan verlies ik mijn autonomie 
niet. Voorwaarde is wel dat ik me kan verzoenen met de door 
haar gemaakte keuze. Autonomie definiëren we dus niet als 
zelfstandigheid, maar als vrijwillig functioneren. Vergelijk het 
met een doktersbezoek. Na de consultatie zal ik op dat ad-
vies leunen (ik ben er afhankelijk van), maar ik geef niet per se 
mijn autonomie op. In het beste geval plooi ik vrijwillig terug 
op de dokter voor raad en bijstand. Als we autonomie als ab-
solute vrijheid zouden definiëren, dan zijn de mogelijkheden 
voor autonomie in de reële wereld inderdaad zeer beperkt. Er 
zijn immers altijd grenzen aan wat je kan en mag doen. Dat is 
niet het punt dat wij maken. Tussen structuur en autonomie 
ondersteuning kan er een spanningsveld zijn, maar die twee 
kunnen ook hand in hand gaan. Opties of waarden kunnen 
meegegeven worden. Dus als ik tegen mijn zoon zeg: je hebt 
één frisdrank gekregen, je krijgt er geen tweede want dat is te 
veel suiker en dat is niet goed voor de tanden, dan kan hij zich 
vrijwillig schikken naar dit verbod op voorwaarde dat hij mijn 
uitleg aanvaardt. Hoewel hij zelf niet kiest, handelt hij vrijwillig 
omdat hij zich verzoent met mijn verzoek. 

We merken wel dat leerkrachten zeggen: we gaan 
toch niet die kinderen alles zelf laten beslissen … 

 Soenens: Maar dat zeggen we ook niet. Dat is een grote 
misvatting. We hebben een volledig hoofdstuk geschreven 
over verantwoordelijkheid opnemen. Je mag als leerkracht 
normen aangeven, grenzen introduceren. Maar de manier 
waarop dit gebeurt, zal echter bepalen of het kind die norm 
ook zal internaliseren, accepteren en dus of het kind slechts 
tijdelijk dan wel op duurzame wijze verantwoordelijkheid 
neemt voor zijn gedrag. 
 Vansteenkiste: Belangrijk is dat je met kinderen in dia-
loog gaat, dat je meegaat in het perspectief van het kind. 
En ook dat je zeer helder bent over waarom je iets niet wil, 
anders krijg je gegarandeerd een conflict. Verbieden kan 
wel, maar de manier waarop je in dialoog gaat, zal bepalen 
of het kind instemt met jouw agenda of “foert” zegt. Hoe 
ontvankelijker en nieuwsgieriger je bent naar de mening en 

gevoelens van het kind, hoe meer je kind het gevoel zal krij-
gen dat het mag zeggen wat het denkt. 

In welke mate kunnen kinderen autonoom  
beslissen? Ze worden toch onbewust ook  
beïnvloed door de informatie die ze ingelepeld 
krijgen via diverse mediakanalen,… 

 Soenens: Dat kan, maar dat zal je snel te weten komen, 
als je ruimte laat in het gesprek. Vanwaar komt die interes-
se van je kind? Tonen dat je nieuwsgierig bent is de absolu-
te basis. Dat geldt voor alles, zelfs voor potentieel immore-
le gedachten en destructieve dingen (“Ik zou die leerkacht 
soms iets willen aandoen”). Ons idee is: alle gedachten en 
gevoelens zijn het bekijken waard. Hiermee keur je het ge-
drag niet goed, maar je toont wel onvoorwaardelijke aan-
vaarding van de persoon die deze gevoelens koestert of 
gedachten heeft. 
 Vansteenkiste: Het louter responsabiliseren van jonge-
ren of het inwerken op externe factoren zal niet voldoende 
zijn om jongeren aan te moedigen tot vrijwillige verant-
woordelijkheidszin. Je kan op deze manier wel iemand een 
geweten schoppen, maar opdat iemand zich uit volle over-
tuiging aan afspraken zou houden, zal een autonomieon-
dersteunende aanpak vereist zijn. 

Maar wat als je een school moet runnen,  
grenzen wil bewaken. Kan je dan elk akkefietje 
bepraten?

 Soenens: We pleiten voor een preventieve benadering. 
Waarom laat men het schoolreglement niet meeschrijven 
door leerlingen?
 Vansteenkiste: Maak afspraken in het begin van het 
schooljaar, laat leerlingen het schoolreglement herschrijven 
in hun taal en zet een structuur op poten met duidelijke 
consequenties. Dan is er meteen een kader waarmee men 
instemt. Doe het participatief en leg uit dat dit niet voor 
alles kan. Autonomieondersteunend werken is ook goede 
duiding geven waarom iets vastligt.
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Jullie spreken over bouwstenen in de opvoeding. 
De bouwstenen rond autonomie zitten in de rug-
zak van de leerkracht/opvoeder die het toepast in 
de mate van het mogelijke, in de context waar het 
mogelijk is. Maar hoe verhouden de verschillende 
bouwstenen zich tot elkaar?

 Soenens: We geven de basisfilosofie mee in het eerste 
hoofdstuk: de drie psychologische basisbehoeften van het 
kind – autonomie, verbondenheid en competentie – zijn 
samen vitamines voor groei. Het vergt inderdaad creativi-
teit om te zien welke bouwsteen je op welk ogenblik nodig 
hebt. Ook de timing is belangrijk, en het domein waarover 
je spreekt. De basis is verregaande empathie, meegaan in 
perspectief van andere mensen. De bouwsteen “keuze” kan 
een goede optie zijn als je in een domein zit dat voor het 
kind persoonlijk is en je vrede hebt met elke optie. Maar  
als dat niet het geval is en een keuze tussen moreel of  
immoreel gedrag aan de orde is, dan moet je andere bouw-
steen nemen en bijvoorbeeld duidelijk uitleggen waarom 
iets niet kan. 

Dat is een belangrijke nuance. Voor ons kwam dit 
Rousseau-achtig binnen: het kind is heilig, kan 
niets verkeerd doen; het is de maatschappij die 
zorgt dat het fout loopt. 

 Soenens: Reeds van in het kleuteronderwijs zien we dat 
er gewerkt wordt met allerhande beloningsssystemen met 
stickers, met moet- en mag-werkjes, ter voorbereiding van 
de lagere school,… Vanaf dan schroeft men vaak de regels 
nog op. Zijn die systemen nodig omdat kinderen au fond 
niet te vertrouwen zijn? Ons lijkt het beter om meer vertrou-
wen te koesteren in de natuurlijke groeitendens van kinde-
ren. In die zin heeft Rousseau gelijk: er zit daar spontaan 
veel intrinsieke motivatie, interesse, morele sensitiviteit. 
Het is goed om daar op te wijzen en daarmee rekening te 
houden. 
 Vansteenkiste: Gegeven dit groeipotentieel betekent dit 
dat we als ouders en leerkrachten best een voedende rol 
opnemen. We ondersteunen groei van onderuit in plaats 
van te trekken en te sleuren. In het onderwijs ligt de focus 
echter vaak op het “afflinken” van kinderen: al wie in het 
gareel blijft verdient onze aandacht en zij die het niet doen 
geven we kritiek of bestraffen we. Maar met een dwingende 
of schuldinducerende aanpak (“Je gedraagt je nog als een 
kleuter, stop ermee!”), ga je het internalisatieproces niet 
steunen. Het is efficiënter om bij problemen op een autono-
mieondersteunende wijze te verwijzen naar het afgesproken 
kader. Ik wil hierbij zeker de leerkrachten niet met de vinger 

wijzen. Ze staan onder grote druk. Ook zij hebben vitami-
nes, die cruciaal zijn voor hun functioneren. Het is belang-
rijk om preventief via veranderingen (vb. consensus zoeken 
rond een afgeslankt reglement; inspraak geven m.b.t. werk-
groepen) de draagkracht van de leerkracht te vergroten. 
Vele scholen willen instappen in een motivationeel veran-
deringstraject om de draagkracht van hun lerarenkorps te 
vergroten. 

Over belonen gesproken, sommige zaken zoals 
de CM-beloningsmethodiek (Contingency  
Management) komen niet aan bod in het boek?

 Vansteenkiste: Dat we dit niet opgenomen hebben, 
is niet vanuit vooringenomenheid. Het is niet omdat we 
één deel belichten, dat we niet openstaan voor ander deel 
van de literatuur. We zeggen duidelijk dat beloningen een 
informerende waarde kunnen hebben: ze informeren een 
kind of het progressie maakt of goed presteert in verge-
lijking met anderen en kunnen zo gelden als een fysiek 
zichtbare schouderklop. Het kind krijgt omwille van de 
beloning de idee: “ik kan het!”. Echter, beloningen kunnen 
ook een meer beoordelende en evaluerende waarde heb-
ben. Ze dwingen iemand tot actie, wat de autonomie van 
het kind in het gedrang kan brengen. We hebben reeds 
over CM geschreven. We stellen vast dat er bij zo’n inter-
venties verschillende zaken tegelijkertijd worden gedaan. 
Er wordt weliswaar een systeem van belonen geïntrodu-
ceerd maar vaak in combinatie met andere factoren (vb. 
gesprekken). Er zitten veel behoefte ondersteunende com-
ponenten in. Maar hoe moeten die data dan worden geïn-
terpreteerd? Vaak wordt het positief effect toegewezen aan 
de beloning. Ik betwijfel echter of het de beloning is die de 
drijvende kracht is. 
 Soenens: Als wetenschapper hebben we dus nood aan 
studies waarbij het hanteren van de beloning op zich wordt 
gecontrasteerd met bijvoorbeeld een behoefteondersteu-
nende stijl.
 Vansteenkiste: De vraag is: waarom hebben we iets ge-
daan? Met het oog op beloning of vanuit overtuiging en in-
teresse? Als je – vanuit ontwikkelingsperspectief – kinderen 
consistent beloont in de richting van prosociaal gedrag, 
gaan ze dat dan op het einde van de rit meer uit zichzelf 
beginnen doen? Ik weet niet of dat de beste opstap is naar 
autonomie en duurzame behulpzaamheid. 

Bedankt voor dit verhelderende gesprek.
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[Project in de kijker]

Interne opleidingen in sociale  
werkplaats versterken (samen)werking

2016 was voor Sociale Werkplaats De Sleutel een 
jaar waarin extra kon ingezet worden op vorming 
en opleiding. Vanuit het motto “Levenslang leren” 
werd zo bewust ingezet op het versterken van de 
competenties van de medewerkers en op het 
verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. 
Het gros van het aanbod kon intern gevolgd 
worden. In totaal werden er voor … uur opleiding 
gevolgd door X medewerkers. Dit vertaalt zich nu 
ook in de werking. Eén van de medewerkers vertelt.

Hans (52) werkt iets meer dan 5 jaar op de cel administra-
tie van de Sociale Werkplaats.
Zijn job is ervoor zorgen dat de vrijwilligers die in de 
werkplaats aan de slag zijn met alles in orde zijn. Binnen 
de cel administratie staat hij in voor de opmaak van de 
contracten, brengt hij de identificatiegegevens in het 
loonpakket Tango en volgt hij de tijdsregistratie strikt op. 
Bureauwerk mogen doen, was als tiener eigenlijk al een 
droom. Vandaag heeft hij binnen de cel administratie zijn 
plek gevonden. ‘Ik heb een gevarieerde job, leer nog elke 
dag bij en heb het gevoel dat ik gewaardeerd wordt omdat 
ik mijn best doe” zo stelt Hans.
 
Dankzij de interne opleiding kreeg Hans meer inzicht in de 
werking (welke methodes hanteren we om onze cliënten te 
begeleiden) en begrijpt hij beter de samenhang tussen het 
werk van de collega’s. 

“Eerder had ik reeds met mijn collega die instaat voor de 
administratie van de gesco-medewerkers een driedaagse 
opleiding gevolgd over communicatie, over het omgaan 
met mensen. Als hulpmeestergast is het belangrijk over de 
juiste vaardigheden te beschikken. Er is ook een groot 
verschil tussen hoe ploegen met arbeiders op de werkvloer 
met elkaar omgaan en hoe dit gebeurt bij mensen die 
bureauwerk doen.” Ook de prioriteiten liggen vaak anders. 
In de administratie is discretie de hoofdregel. In de produc-
tie zal de deadline vaak doorwegen.
 
 ‘Tijdens de interne opleiding werd in eerste instantie 
aandacht besteed aan het toelichten van de werking van 
ons team zorg. Zo werd op basis van concrete voorbeelden 
uit de doeken gedaan hoe een indicatiestelling gebeurt 
door dit team en wat de bedoeling is van het uitwerken van 
een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maar ook 
waarom belang wordt gehecht aan observeren, opvolgen 
en evalueren. Verder werd ook ingegaan op het belang van 

een waarderende benadering en kregen we hulpmiddelen 
om de motivatie van medewerkers beter in te schatten (1). 
Het onderdeel over de competenties vond ik het meest 
interessante. We bespraken in groep wat je moet kunnen 
voor een bepaalde job, we wisselden van ideeën met de 
bedoeling om dit nog meer te vertalen naar het werk 
vandaag (2).” 

“En wat ik uiteindelijk het grootste pluspunt van de 
opleiding vond? We hebben nu meer zicht op het geheel, 
we weten beter welk soort werk elkeen doet. We kenden 
mekaar maar wisten niet waar we elk 8 u per dag mee 
bezig waren. De titels en de functies kregen nu een 
duidelijker inhoud”, zo stelt Hans. Het was ook meegeno-
men dat we we een getuigschrift kregen, als een soort van 
erkenning.
 
“En verder gaan we aan de slag met wat we geleerd hebben 
om zaken te verbeteren. Vandaag krijgt iedereen in de cel 
administratie via mail een weekplanning door. In de 
toekomst zal dit op een wekelijkse briefing in het team 
gecommuniceerd worden. Op die manier gaan we van 
elkaar nog beter weten waar we mee bezig zijn”.

Het is ook positief dat de opleiding een vervolg krijgt. “In 
de evaluatie konden we zelf voorstellen doen over nieuwe 
opleidingen. Zo gaan we de werking van het Indicatiestel-
lingsteam zeker nog verder uitdiepen”, zo besluit Hans. 

De Sociale Werkplaats bouwde de afgelopen jaren een sterk 
intern strategisch opleidingsplan uit. Sarah De Meyer 

(coördinator Activering): “Dit plan groeide gaandeweg vaak 
gekoppeld aan innovatieve projecten waar we voor intekenden. 
In het kader van het ESF-project ‘POP in de sociale economie’ 
werden de verbindingslijnen tussen wat de medewerker wenst 
en wat we als maatwerkbedrijf kunnen aanbieden al duidelijk 

omschreven. Aansluitend daarop werkten we binnen het 
ESF-project ‘Weer Werk maken van uitstroom; een kwestie van 
Goesting, Erkenning en Stimulans’ de tools uit waarmee we de 
medewerkers kunnen begeleiden in functie van het te bereiken 
jobdoelwit”. Het voorbije jaar werd dit strategisch opleidings-

plan systematisch geïmplementeerd voor medewerkers en 
omkadering. De Sociale Werkplaats kon hierop inzetten mede 

dankzij de steun van ESF dat hiermee het ontwikkelen van 
opleidingen in bedrijven wil stimuleren. 

(1) Opleiding Loopbaancomptenties kunnen bespreken

(2) Opleiding Motivatiecirkel als signaalfunctie Pa
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Een plan voor de toekomst

Samen een doel afspreken… In de drughulpverlening is dat 
bijna altijd één van de punten waarmee we met een cliënt 
een verandertraject proberen in gang te zetten. Bij 
medewerkers op de sociale werkplaats is dat niet anders. 
Recent vroeg John – die een tijdlang onder artikel 60 (*) 
aan het werk was geweest – of hij niet in aanmerking kon 
komen voor een betaald contract. Hij wou graag op de 
werkplaats blijven werken. Vanuit de begeleiding werd 
gevraagd om eerst toch even stil te staan bij wat hij dan 
van plan was, wat hij zou willen doen…. John had onze 
vraag op zijn manier geïnterpreteerd. Een dag later kwam 
hij met een echt levensplan op de proppen. Een plan dat 
we jullie niet wilden onthouden. Vandaag is John nog 
steeds aan het werk bij ons en hij heeft nu ook de stap 
gezet naar het dagcentrum om professionele hulp te 
vragen bij het aanpakken van zijn drugprobleem.

[Client aan het woord]

Mijn toekomst:  
wat wil ik bereiken in mijn leven?
Nu ik een gezin heb, wil ik Kathy, de kleine Thomas en 
mezelf gelukkig maken. Ik zou graag verhuizen naar een 
iets moderner appartementje.

Later wil ik een normaal leven leiden. Met normale 
mensen om heen. Hier in Mechelen is dit wel mogelijk, 
maar ik leef hier niet graag. Het is hier te druk, er is te 
weinig natuur, te weinig dieren. Ook te weinig glimla-
chende mensen op straat. 

Als ik in een landelijke gemeente wil gaan wonen  
zal ik mezelf wel moeten voorbereiden: een rijbewijs 
halen, geld voor een waarborg voor de huur en een paar 
duizend euro op de rekening om een nieuwe start te 
kunnen betalen... Ik zou ook willen sparen voor een 
autootje, een 1.500 euro zou dat volstaan?

Druggebruik 
Ik moet ook iets bekennen: ik ben niet altijd eerlijk 
geweest tegen jullie… vooral over mijn gebruik. Ik  
bedoel naar hoeveelheden. Ik lag elke dag plat in de  
zetel en ontdekte dat dit niet het leven was dat ik wou. 
Ik wil leuke dingen zien en meemaken en genieten. 
Daarvoor heb je geen wiet nodig maar liefde van de 
juiste mensen.

Mijn levensritme was helemaal om zeep. Ik werd 
telkens ontslagen omdat ik wiet belangrijker vond dan 
goed presteren op het werk. Als mijn wiet op was, kon  
ik de mensen rondom mij niet goed verdragen.

Nu ik mijn leven weer aan het oppakken ben, probeer 
ik overdag niets te gebruiken. Mijn gebruik is erg 

geminderd. Soms een jointje ’s avonds en meestal alleen  
in het weekend. Mijn budget vaart er wel bij. 

Soms denk ik dat ik dit niet wil laten. Maar dat is dan  
de verslaving die spreekt. Dan besef ik dat ik voor mijn 
druggebruik toch echt hulp moet zoeken. Ik gebruik eigenlijk 
vooral omdat ik droevige gedachten en herinneringen heb. Er 
zit ook een hoop opgekropte agressie in mij. En ik heb moeite 
om al die zaken te plaatsen… Ik begrijp gewoon niet waarom 
sommige mensen pech hebben en andere alles zomaar op 
een presenteerblaadje in de schoot geworpen krijgen.

Mijn jeugd was een zware dobber. Het mag geen excuus 
zijn, maar het helpt wel om het te begrijpen.

Ik stond er veel te jong alleen voor nadat ons moeder  
was overleden… 8 jaar was ik. Het deed pijn dat mijn broers 
en zussen weinig of niet naar mij omkeken. Toen ook ons  
vader stierf, vloog ik in de week op internaat en moest ik in  
’t weekend naar een instelling. Ik heb er nog nachtmerries 
van. Om me beter te voelen, begon ik wiet te gebruiken, 
omdat de droevige gedachten steeds terug naar boven 
kwamen. Zonder het te beseffen rookte ik plots meerdere 
joints per dag. Ik heb het heel moeilijk om helemaal te 
stoppen. Als ik een tijdje nuchter ben, wordt ik soms heel 
agressief van de goesting. 

Nu ik stabiliteit in mijn leven heb gevonden geloof ik dat ik 
eindelijk kan stoppen met wiet roken. Mijn wil om een leven 
op te bouwen is sterker geworden. Ik weet nu dat mijn 
anarchistisch gedrag van vroeger er geen goed aan gedaan 
heeft. Het is beter om je open te stellen voor de maatschappij. 
Ik heb mogen ondervinden dat dat veel meer deuren opent.

(*) Om redenen van privacy gebruiken we een fictieve naam



[Preventie]
 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 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 Gent

 Mahatma Gandhistraat 2a
 9000 Gent
T 09 232 58 08
F 09 232 58 18
E socwpg.info@fracarita.org

 VZW Sociale Werkplaatsen  
De Sleutel Antwerpen

 Van Trierstraat 28a
 2018 Antwerpen
T 03 259 08 90
F 03 259 08 91
E socwpa.info@fracarita.org 

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

Preventie lanceert  
vernieuwde lessenreeks  
Unplugged voor 1ste graad

Unplugged, op maat van leerlingen van het 
eerste en tweede middelbaar, zit in een nieuw 
jasje. Scholen kunnen met dit volledig herwerkt 
pakket aan de slag rond sociale en persoonlijke 
vaardigheden. Unplugged is een bewezen goede 
praktijk en bevat 12 (inter)actieve lessen die 
kunnen worden gegeven binnen het vak sociale 
vaardigheden of maatschappelijke vorming, het 
titularisuurtje of eventueel zelfs opgesplitst in 
verschillende vakken.

De Sleutel biedt een drugpreventieprogramma 
aan secundaire scholen aan onder de naam 
Unplugged. Per graad bieden we een andere 
methodiek en materiaal aan, rekening houdend 
met de leerlijn TAD. Al deze materialen zijn geba-
seerd op de criteria voor effectieve drugpreventie 
(EMCDDA).

In 2007 lanceerde De Sleutel, onder de vlag van het Europese EU-DAP trial: “Un-
plugged 1ste graad”. Na de ontwikkeling van de lessen werkte De Sleutel mee aan 
een grootschalig onderzoek. Deze Randomized Control Trial gaf de lessenreeks een 
positieve beoordeling. Deze preventiemethodiek wordt nu wereldwijd als standaard 
gebruik. Sindsdien werden honderden leerkrachten getraind en duizenden leerlingen-
boekjes verspreid in de Vlaamse scholen. 

Na tien jaar werd het tijd om dit materiaal te herwerken. In samenwerking met enkele 
leerkrachten en uitgeverij die Keure herschreven wij de methodiek. Wel werd er reke-
ning gehouden met de oorspronkelijke criteria. In de nieuwe methode worden bij elke 
les verschillende activiteiten voorzien voor leerlingen uit de B-stroom en het Buitenge-
woon Secundair Onderwijs. 

We zijn fier om dit nieuwe materiaal voor te stellen. Dit doen we in de vijf provincies 
tijdens een interactieve training. Leerkrachten van de 1ste graad, coördinatoren, zorg-
leerkrachten en directies zijn van harte welkom op deze trainingsdagen. 

De training duurt anderhalve dag. Tijdens de eerste trainingsdag maken de deelnemers 
op een interactieve manier kennis met de basisprincipes en het didactisch materiaal. 
Enkele maanden na de trainingsdag komen de deelnemers opnieuw samen tijdens een 
halve dag follow-up. Doel van deze follow-up is ervaringen uit te wisselen en samen 
eventuele drempels maar ook succes-ervaringen te bespreken. Dit geeft de leerkracht 
de extra inspiratie en energie om aan de slag te gaan en te blijven met Unplugged. 

 

Maandag 23 januari 2017 + dinsdagnamiddag 30 mei 2017 in Gent

Dinsdag 24 januari + donderdagnamiddag 1 juni in Brugge

Maandag 30 januari + dinsdagnamiddag 6 juni in Turnhout

Dinsdag 31 januari + donderdagnamiddag 8 juni 2017 in Hasselt

Dinsdag 7 maart + dinsdagnamiddag 13 juni 2017 in Leuven

Trainingsdag: onthaal vanaf 08.45 uur. De vorming begint om 9.00 uur en loopt  

tot 16.00 uur. De follow-up namiddag begint om 13 en loopt tot 16 uur. 

Meer info: preventie@desleutel.be

UNPLUGGED
leerlingenboekje
1e graad

Naam, klas en schooljaar:
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