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Inleiding 
 

Een aantal jaren geleden uitte de sector bijzondere jeugdzorg een belangrijke noodkreet: het grote 

aantal jongeren met een druggerelateerde problematiek vormde een steeds grotere uitdaging voor 

voorzieningen en hun werking. 

 

Druggebruik bemoeilijkt, als deel van een multicomplexe problematiek, vaak het begeleidingsproces 

en vormt een hinderpaal bij het creëren van perspectieven voor persoonlijke ontwikkeling, integratie 

van de jongeren in hun gezin en voor maatschappelijke participatie.  Bovendien vormen jongeren 

binnen de BJB een risicogroep voor het ontwikkelen van problematisch druggebruik. Naast de nood 

aan teamondersteuning betreffende het omgaan met deze druggerelateerde problematiek bestond 

ook de nood aan specifieke screening en vlotte toeleiding naar een gepast hulpaanbod. Dit met als 

doel de continuïteit van de begeleidingstrajecten te maximaliseren. 

 

Om deze nood aan te pakken startten op 1 januari 2010 vijf projecten voor de duur van drie jaar (tot 

eind 2012) verspreid over Vlaanderen 1 .  In het kader van deze projecten gingen verschillende regio’s 

een gezamenlijk engagement aan om deze complexe problematiek aan te pakken. In concreto gaat 

het om project Druglink (Antwerpen), project DrugSlink (Limburg), project LINK drugs (Vlaams-

Brabant), project Keep it clean (Grob-voorzieningen, Oost-Vlaanderen) en project STUFF (gerechtelijk 

arrondissement Brugge-Oostende, West-Vlaanderen). De projecten werden gesubsidieerd door het 

Agentschap Jongerenwelzijn en worden eind 2012 definitief afgesloten.  

 

Meer info over de projecten is terug te vinden via  

http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/indepraktijk/druggerelateerde_projecten.htm 

 

Binnen het KEEP IT CLEAN - en het STUFF-project werden gedurende de afgelopen 3 jaar 

kwantitatieve gegevens verzameld betreffende het middelengebruik van cliënten en hun 

opvoedingsverantwoordelijken. Op basis van deze gegevens en een gemeenschappelijke focus op 

een aantal doelstellingen sloegen beide projecten de handen in elkaar om hun registratiegegevens 

onder de loep te nemen en aanbevelingen voor de toekomst te formuleren. 

 

Dit artikel schetst eerst en vooral de eigenheid van beide projecten, hun verscheidenheid in 

doelstellingen, aanpak en aard van de voorzieningen waar er geregistreerd werd. 

 

We focussen daarna op de registratiegegevens zelf en wat deze ons kunnen leren. 

 

Tenslotte formuleren beide projecten een aantal gemeenschappelijke aanbevelingen naar de 

toekomst toe.  

 

 

                                                           
1
 In maart 2009 lanceerde toenmalig minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Veerle Heeren, de 

projectoproep die kaderde in doelstelling 15 van het Globaal plan Jeugdzorg.   

http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/indepraktijk/druggerelateerde_projecten.htm
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Het project KEEP IT CLEAN 
 

Het Keep It Clean-project betreft een samenwerking tussen 7 instellingen bijzondere jeugdzorg (Vzw 

Hadron, Vzw Stappen, Vzw De Totem, Vzw CAB, Vzw aPart, Vzw Jongerenhuis en OOOC De Waai) en 

2 druggespecialiseerde centra (namelijk CGG Eclips_afdeling drugpreventie en De Sleutel: 

dagcentrum, preventiedienst en RKJ) binnen de regio Gent met als doel efficiënter gebruik te maken  

van het bestaande aanbod van CGG Eclips en De Sleutel en initiatieven te ontwikkelen die gericht zijn 

op de specifieke noden van voorzieningen binnen de bijzondere jeugdzorg.  

Het project stelde bij aanvang een aantal concrete doelstellingen voorop die op een termijn van 3 

jaar gerealiseerd zouden moeten worden: 

• Het ontwikkelen van een eigen actueel drugbeleid per voorziening  
• Het ontwikkelen van een gezamenlijke visietekst voor alle partners  
• Het organiseren van preventieve acties naar jongeren/ouders toe  
• Het ondersteunen van begeleiders/hulpverleners door middel van coaching, 

supervisie en consult  
• Het opzetten van een drugspecifiek VTO-beleid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
• De toegang tot behandeltrajecten van CGG Eclips/De Sleutel vergemakkelijken  
• Het introduceren van instrumenten voor screening/detectie  
• Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven  
• Het uitbreiden van het aanbod naar niet-GROB-voorzieningen  

In functie van het behalen van deze doelstellingen werd er 1 deeltijdse coördinator aangesteld, met 

een jobtijd van 13u per week. Afstemming tussen de betrokken partners gebeurt vanuit een 

stuurgroep die 6 wekelijks samenkomt om het project te sturen, te bewaken en te evalueren.  

Aan alle doelstellingen werd tijdens de afgelopen 3 jaar uitvoerig aandacht besteed. 

Competentieontwikkeling door middel van een uitgebreid vormingsaanbod, ondersteuning op het 

vlak van visie- en beleidsontwikkeling, een gediversifieerd hulpaanbod naar cliënten toe 

(vroeginterventie, groepsaanbod, outreachmodule, …) en initiatieven op het vlak van preventie 

(project RecceR) werden hiervoor als voornaamste strategieën aangewend.  

Hoewel “registratie” op zich niet expliciet als doelstelling werd geformuleerd, rapporteerden alle 

partners vanaf het eerste werkjaar een aantal kwantitatieve gegevens betreffende het gebruik bij 

cliënten in begeleiding. Het verkrijgen van een objectiever beeld op basis van registratiegegevens is 

namelijk de beste basis om te komen tot een beleid in de voorziening,  wat 1 van de doelstellingen is 

van het project.   

Het Keep It Clean-project rapporteerde tijdens het eerste projectjaar (2010) als enige project 

cijfermateriaal op niveau van de voorzieningen en ontwikkelde hiervoor een eigen 

registratiesjabloon.  

In dit artikel behandelen we de registratiegegevens van werkjaar 2011.  

Wenst u meer informatie betreffende het Keep It Clean project?  

Lisa Pangrazio, projectcoördinator Keep It Clean 

lisa.pangrazio@hadron.be of via 0498.91.65.78 
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Het project STUFF 
 

Het project STUFF staat voor Samenwerking/Traject/Uitwisseling/Flexibel/Filter en is een 

samenwerkingsverband tussen de initiatiefnemers vzw De Patio, vzw Binnenstad en vzw Nieuwland, 

aangevuld met de partners dagcentrum De Sleutel Brugge, CGG Noord-West-Vlaanderen en stad 

Brugge. Het project heeft als doel het beogen van de continuïteit van de behandeltrajecten binnen 

de BJB door middel van vroegdetectie van de druggerelateerde problematiek en het voorkomen van 

escalatie en uitsluiting/uitval. Het project STUFF richt zich naar alle voorzieningen/diensten BJB van 

het gerechtelijk arrondissement Brugge-Oostende.  

 

Het aanbod vanuit het project STUFF situeert zich op twee niveaus. 

Enerzijds is er het teamniveau waarbij het project STUFF via teamconsult, teamcoaching, 

ontwikkelen/actualiseren van het drugbeleidsplan, vorming en intervisie betreffende cliëntdossiers 

de expertise over de druggerelateerde problematiek binnen de voorzieningen BJB tracht te 

bevorderen. Bovenstaande gebeurt in samenwerking met andere lokale en regionale diensten. 

Anderzijds is er het cliëntniveau waarbij er outreachend, motiverend en drempelverlagend met de 

jongere wordt gewerkt. Op vraag van de voorziening BJB wordt een screening van het 

middelengebruik georganiseerd. Deze gesprekken vinden plaats in de voorziening zelf of in de 

leefsituatie van de jongere. Indien aangewezen wordt samen met de jongere een voortraject 

opgestart naar een gepast hulpaanbod. Hierbij staan samenwerkingsafspraken met de 

gespecialiseerde hulpverlening centraal. Naast de jongere zelf richt het project zich ook tot de 

context van de jongere die middelen gebruiken. 

 

Het project STUFF wordt uitgevoerd door twee personen, nl. de coördinator die voltijds in het project 

werkt en een projectmedewerker die halftijds (19u) in het project werkt. 

 

Het registreren van de druggerelateerde problematiek binnen de voorziening/dienst BJB zelf werd 

oorspronkelijk niet opgenomen in de doelstellingen van het project maar werd op vraag van 

Jongerenwelzijn georganiseerd voor het werkjaar 2011. Gezien het grote aantal 

voorzieningen/diensten binnen het werkingsgebied werd deze bevraging georganiseerd binnen de 

werkgroep BJB Brugge. Verder in dit artikel vindt u hieromtrent meer info. 

 

Wenst u meer informatie betreffende het project STUFF? 

Julie Parmentier, coördinator project STUFF 

julieparmentier.stuff@hotmail.com of via 0477/981714 

Registratie 
 

Beide projecten beoogden geenszins registratie van kwantitatieve gegevens in het kader van een 

wetenschappelijk onderzoek. Het registreren en “het nadenken over” ontstond eerder vanuit de 

expliciete verwachting van het Agentschap Jongerenwelzijn naar rapportage betreffende de 

projecten en het gebruik op niveau van de voorziening. 
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Tijdens het eerste projectjaar ontwikkelden de partners binnen het Keep It Clean-project een 

werkbaar registratiesjabloon op basis waarvan cliëntgegevens anoniem konden worden verzameld. 

De eerste registratieperiode liep van 1/3/2010 tot 1/9/2010 en leverde een grote meerwaarde op 

voor alle partners:  voor het eerst gaf deze oefening een objectiever beeld van de mate waarin 

cliënten met drugs omgaan en eventueel druggerelateerde problemen hebben en wat men daar 

binnen de voorziening rond heeft ondernomen.  Ook het STUFF-project ging met dit 

registratiesjabloon aan de slag. In dit artikel presenteren we de cijfers van 2011.  

Vooraleer de cijfers van naderbij te bekijken zetten we nog een aantal kanttekeningen betreffende 

de registratie op een rij: 

 De cijfers hebben betrekking op registratie binnen een bepaalde periode.  

Voor het Keep It Clean-project is dat een periode van 9 maanden, nl. van 1/3/2011 

tot 31/12/2011 (aansluitend op de eerste registratieperiode van 6 maanden van 

1/9/2010 tot 1/3/2011)  en voor het STUFF-project een periode van 12 maanden, nl. 

van 1/01/2011 t.e.m. 31/12/2011. 

 

 De registrerende voorzieningen/organisaties zijn onderling erg verschillend van 

elkaar, zowel wat cliëntpopulatie (leeftijd, geslacht, problematiek,…) als wat de 

werking (OOOC’s, dagcentra, ambulante dienst, enz…) betreft.  Voor Keep It Clean 

beschikken we over cijfers uit 7 erg diverse voorzieningen (dagcentra, ambulante 

diensten, begeleid zelfstandig wonen, voorziening categorie 1 bis, oooc’s,….); het 

project  STUFF registreerde in  4 voorzieningen.  

 

 Gezien de verschillende registratieperiode en de verschillen tussen de registrerende 

organisaties zijn de gegevens van beide projecten niet zomaar vergelijkbaar. 

 

 Ondanks gemeenschappelijke richtlijnen is het al dan niet registreren van gegevens 

ten dele afhankelijk van de medewerker die registreert. We beschikken met andere 

woorden enkel over gegevens die daadwerkelijk werden geregistreerd. (wat dan 

weer afhankelijk is van de communicatie rond registratie binnen de voorziening, de 

subjectieve interpretatie van de medewerker zelf, enz…) 

 We beschikken over cijfers die betrekking hebben op jongeren en 
opvoedingsverantwoordelijken waarvan we effectief weten dat ze gebruiken. We 
kunnen er echter vanuit gaan dat deze cijfers een onderschatting zijn van het 
werkelijke gebruik bij zowel jongeren als opvoedingsverantwoordelijken, gezien 
bijvoorbeeld het vaak verborgen karakter van druggebruik en de soms niet altijd 
duidelijk te interpreteren signalen.  
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Vaststellingen op basis van de kwantitatieve gegevens op 

niveau van de voorziening/de cliënt 

Project Keep It Clean  
 

Op een totaal van 348 begeleidingen in 7 voorzieningen  werden er gegevens over 119 cliënten 

geregistreerd, omwille van hun eigen gebruik en/of dat van hun opvoedingsverantwoordelijken. 

Ongeveer 3 op de 10 geregistreerde casussen is dus druggerelateerd2. Dit kan betrekking hebben op 

het gebruik van de jongere, gebruik van de opvoedingsverantwoordelijke(n) of beiden.  

A. Jongeren  

 

 Van de 119 druggerelateerde casussen werden gegevens geregistreerd over 103 jongeren 

waarvan we effectief weten dat ze gebruiken. In 16 van de 119 gevallen gebruiken de 

jongeren zelf dus niet, maar wel hun opvoedingsverantwoordelijken.  

Van die 103 gebruikende jongeren zijn er 62 jongens en 41 meisjes. Het grootste aantal 

bevindt zich in de leeftijdscategorie tussen 14 tot 17 jaar. De jongste gebruiker is 12 jaar 

Leeftijd 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ?3 Totaal 

Aantal 1 2 16 9 28 30 4 4 2 7 103 

 

 Zoals verwacht is het aantal cannabisgebruikers het hoogst, namelijk 54 op 103. 12 jongeren 

gebruiken overmatig alcohol. Erg opvallend is het groot aantal gebruikers (24 op 103) dat 

meerdere producten gebruikt. Hierbij gaat het telkens om cannabis in combinatie met een 

ander product.  Acht gebruikers combineren regelmatig cannabis met amfetamines, vijf 

gebruikers met alcohol en drie met medicatie. Verder zien we ook de combinatie van 3 

producten voorkomen.  

Product Alcohol Cannabis Amfetamines Medicatie Combigebruik ? Totaal 

Aantal 12 54 1 1 24 11 103 

 

 Registrators maakten een inschatting van de “impact op het dagelijks functioneren van de 

jongere”. Bij iets minder dan de helft van de gebruikende jongeren (46 op 103) wordt het 

gebruik als “problematisch” beschouwd. Hun gebruik heeft met andere woorden een 

duidelijke impact op hun dagelijks functioneren (bv. school, gezin, vrije tijd, sociale 

interacties,…).  

                                                           
2
 Onder ‘druggerelateerd’ wordt verstaan dat er sprake is van alcohol-, medicatie- of druggebruik bij de jongere 

zelf en/of bij zijn opvoedingsverantwoordelijke(n). Vanaf wanneer een casus geregistreerd wordt, is afhankelijk 
van de subjectieve inschatting van de registrator. Wellicht werd er sneller geregistreerd als er sprake was van 
gebruik van illegale middelen.   
3
 Voor sommige indicatoren hebben we geen gegevens over alle casussen, vandaar de kolom ‘Onbekend’. 
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Op 348 begeleidingen in 2011 betekent dit dus dat 1 jongere op 7 kampt met problematisch 

druggebruik. Bij 31 jongeren wordt het gebruik niet als problematisch beschouwd. Over de 

overige 26 jongeren kon geen inschatting worden gemaakt.  

 

 Bij 43 van de 103 jongeren is er zeker sprake van een ernstige gedrags- of psychiatrische 

problematiek in combinatie met gebruik. Agressie scoort het hoogste, gevolgd door ADHD, 

depressieve klachten en hechtingsproblemen.  

B. Opvoedingsverantwoordelijken 

 

 Bij 16 van de 119 druggerelateerde casussen gebruiken enkel de 

opvoedingsverantwoordelijken en dus niet hun kinderen. In totaal werd gebruik 

gerapporteerd bij 66 opvoedingsverantwoordelijken.  

Dat betekent dus dat 50 gebruikende jongeren met zekerheid opgroeien in een gezin waar er 

sprake is van middelengebruik-/misbruik. Dat is een verhouding van 1 op 2.  

 

Alleen moeder Alleen vader Beide Broer/zus/partner ? Totaal 

25 22 12 3 4 66 

 

 Een opmerkelijke vaststelling: meer moeders dan vaders blijken te gebruiken. Opvallend is 

ook dat in 12 gevallen beide ouders verslaafd zijn. In de interpretatie van de cijfers werden zij 

beschouwd als “1”, maar in werkelijkheid gebruiken dus niet 66 maar 78 

opvoedingsverantwoordelijken. 

 De 3 casussen opgenomen onder “broer/zus/partner” hebben betrekking op situaties 

waarin de jongere door zijn/haar broer/zus of partner wordt “opgevoed”.   

 

 Het vaakst voorkomende product is alcohol (26 op 66), maar ook hier zien we net zoals bij de 

cijfers met betrekking tot de jongeren, dat maar liefst 17 van de 66 gebruikende 

opvoedingsverantwoordelijken verschillende producten combineert. Cannabis en alcohol 

worden het vaakst met andere producten gecombineerd, oa. met speed, heroïne en 

medicatie.  

 

 

 In maar liefst 52 van de 66 gevallen heeft het gebruik een impact op het functioneren van 

het gezin bv. financiële problemen, zorg voor de kinderen niet meer adequaat kunnen 

opnemen, agressie, conflicten,… In slechts 4 casussen wordt deze impact niet als 

problematisch ingeschat. Over 10 situaties hebben we geen informatie.  

Product Alcohol Medicatie Cannabis Amfeta-
mines 

Methadon Combi-
gebruik 

? Totaal 

Aantal 26 1 8 3 2 17 9 66 
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In 4 gevallen werd als extra informatie meegegeven dat het middelengebruik op zich de 

reden van de plaatsing is van de kinderen.  

 

 Over 28 ouders weten we dat er sprake is van middelengebruik gecombineerd met een 

gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Zeven ouders kampen met een depressie, in 4 

gevallen is er sprake van agressie. Borderline en bipolaire stoornissen komen telkens 3 maal 

voor. Van 8 ouders weten we niet wat de aard van de problematiek is.  

 

STUFF 
 

De bevraging omtrent de druggerelateerde problematiek binnen de voorzieningen BJB werd 

georganiseerd binnen de werkgroep BJB Brugge. In totaal registreerden 4 voorzieningen4. Op een 

totaal van 77 begeleidingen in 4 voorzieningen werden er gegevens over 54 cliënten geregistreerd, 

omwille van hun eigen gebruik en/of dat van hun opvoedingsverantwoordelijken. Ongeveer 7 op de 

10 geregistreerde casussen is dus druggerelateerd. Dit kan betrekking hebben op het 

middelengebruik van de jongere, het middelengebruik van de opvoedingsverantwoordelijke(n) of 

beiden.  

A. Jongeren 

 

 Van de 54 druggerelateerde casussen werden gegevens geregistreerd over 50 jongeren 

waarvan we effectief weten dat ze gebruiken. In 4 van de 54 gevallen gebruikten de jongeren 

zelf dus niet, maar wel één of beide opvoedingsverantwoordelijke(n). Van die 50 

gebruikende jongeren zijn er 32 jongens en 18 meisjes. Het grootste aantal bevindt zich in de 

leeftijdscategorie 16 tot 19 jaar. De jongste gebruiker is 13 jaar, de oudste gebruiker is 20 

jaar. 

Leeftijd 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totaal 

Aantal 0 1 2 3 7 13 15 8 1 50 

 

 Onderstaande tabel laat zien dat cannabis het meest voorkomende product is (34 op 50). 

Indien we de combinatie van cannabis met andere middelen in rekening brengen betreft dit 

45 van de 50 gebruikende jongeren. 11 jongeren combineren cannabis met één of meerdere 

producten (alcohol en/of amfetamines en/of XTC). Daarnaast zijn bij 2 jongeren amfetamines 

het voornaamste product en drinken 3 jongeren overmatig alcohol. 

 

Product Alcohol Cannabis Amfeta-
mines 

Medicatie Cannabis + 
alcohol 

Cannabis + 
amfetamines 

en/of XTC 

Cannabis 
+ XTC + 
alcohol 

Totaal 

Aantal 3 34 2 0 3 7 1 50 

                                                           
4 1 TCK, 1TCK + ado-leefgroep, 1 dagcentrum en 1 BZW 
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 Bij 23 jongeren ging het druggebruik gepaard met ernstige gedrags- en/of psychiatrische 

problemen. Dit werd vanuit de voorzieningen niet verder gespecificeerd. 

 

B. Opvoedingsverantwoordelijken 

 Bij 4 van de 54 druggerelateerde casussen gebruiken enkel de opvoedingsverantwoordelijken 

en dus niet hun kinderen. In totaal werd middelengebruik gerapporteerd bij 22 

opvoedingsverantwoordelijken. Dat betekent dus dat 18  gebruikende jongeren met 

zekerheid opgroeien in een gezin waar er sprake is van middelengebruik-/misbruik. Dat is 

een verhouding van ongeveer 1 op 4.  

 Onderstaande tabel illustreert het voornaamste product van de opvoedings-

verantwoordelijke(n). Alcohol werd het vaakst geregistreerd (12 op 22: enkel alcohol, 14 op 

22: alcohol en alcohol in combinatie met andere middelen). Daarnaast is er in 1 gezin sprake 

van cannabisgebruik bij 1 of beide opvoedingsverantwoordelijke(n) en is er 1 gezin sprake 

van medicatiemisbruik bij 1 of beide opvoedingsverantwoordelijke(n). In 6 gevallen wordt 

aangegeven dat er middelengebruik is bij 1 of beide opvoedingsverantwoordelijke(n) maar 

wordt het middel niet gespecificeerd. 

 

 

 Bij 18 jongeren is er bij 1 of beide opvoedingsverantwoordelijke(n) sprake van 

middelengebruik in combinatie met een psychiatrische problematiek. Dit werd vanuit de 

voorzieningen niet verder gespecificeerd. 

 

Conclusie 
 

Druggebruik en druggerelateerde problemen binnen de BJB zijn een feit. Net als de signalen vanuit 

de sector BJB zelf laten bovenstaande gegevens zien dat een aanzienlijk deel van de jongeren die in 

de registrerende voorzieningen  worden begeleid middelen gebruiken, respectievelijk 103 op 348 

begeleidingen (Keep It Clean-project) en 50 op 77 begeleidingen (STUFF-project). Deze gegevens 

lijken misschien erg uiteenlopend, maar zijn op zich niet vergelijkbaar omwille van  de diversiteit in 

werking en cliëntpopulatie (bij Keep It Clean bijvoorbeeld veel -12 jarigen, een aantal dagcentra,..) 

van voorzieningen waar is geregistreerd (zie kanttekening p.5 ) en de verschillende 

registratieperiode. 

 

Daarnaast groeien heel wat jongeren die binnen de registrerende voorzieningen worden begeleid op 

in een gezin waar er middelen worden gebruikt door één of beide opvoedingsverantwoordelijke(n) 

(Keep It Clean-project: 66 op 103/STUFF-project: 22  op 77). Het merendeel van deze jongeren 

gebruikt zelf ook middelen. Verder komt middelengebruik in combinatie met een gedrags- of 

psychiatrische problematiek eveneens vaak voor, respectievelijk 43 op 103 (Keep It Clean-project) en 

Product Alcohol Medicatie Cannabis Alcohol+ 
cannabis 

Alcohol + 
amfetamines 

? Totaal 

Aantal 12 1 1 1 1 6 22              
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23 op 50 (STUFF-project). Dit bevestigt nogmaals de multicomplexe problematiek van de jongeren 

die binnen de BJB worden begeleid.  

 

De cijfergegevens vanuit deze bevragingen moeten met de nodige voorzichtigheid worden 

geïnterpreteerd. Toch zijn we ervan overtuigd dat deze bevindingen in grote lijnen kunnen 

doorgetrokken worden naar de gehele sector BJB. Rekening houdende met de nadelige effecten van 

het middelengebruik op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de jongere en het 

verhoogde risico van deze doelgroep op het ontwikkelen van problematisch gebruik op latere 

leeftijd, is het noodzakelijk om druggebruik op een geïntegreerde en beleidsmatige wijze te 

benaderen, gaande van preventie, over vroeginterventie tot hulpverlening en dit zowel binnen de 

BJB als in samenwerking met de alcohol- en drugsector. 

Bovenstaande gegevens moeten gelezen worden met de reeds eerder aangegeven beperkingen die 

eigen waren aan deze registratie. Ze maken echter hoe dan ook duidelijk dat er nood is aan 

onderzoek om de situatie in de bijzondere jeugdzorg duidelijk in kaart te brengen.   

Aanbevelingen naar de toekomst toe 
 
Naast conclusies op basis van de kwantitatieve gegevens willen het Keep It Clean en het STUFF-
project ook de aandacht vestigen op een aantal andere vaststellingen met betrekking tot de manier  
waarop voorzieningen met de druggerelateerde problematieken omgaan en de moeilijkheden die zij 
hierbij ervaren. Daarnaast formuleren het Keep It Clean- en het STUFF-project een aantal mogelijke 
aanbevelingen naar de toekomst toe.   

Druggebruik is slechts 1 aspect van de multi-complexe problematiek van 

jongeren uit de bijzondere jeugdzorg  

Heel wat jongeren uit de bijzondere jeugdzorg kampen veelal met multicomplexe problemen 
waarvan druggebruik er één is. We merken dat het voor voorzieningen moeilijk is hiermee om te 
gaan. Vaak wordt prioriteit gegeven aan de andere problematiek tot het druggebruik onmiskenbaar 
op de voorgrond treedt (vaak al geëscaleerd is dus). 
Zodra er bijvoorbeeld ook sprake is van een psychiatrische problematiek rapporteren voorzieningen  
het moeilijk/niet haalbaar te vinden om verschillende “specialisten” in te schakelen, betreffende 
zowel de psychiatrische als de drugproblematiek.  
Begeleiders ervaren het vaak als erg frustrerend zich in te zetten op verschillende levensdomeinen 
van een jongere en vast te stellen dat het gebruik toch niet stopt. Het niet focussen op de 
drugproblematiek kan echter andere perspectieven ernstig (blijven) hypothekeren.  
 
Het merendeel van de jongeren wordt bijgevolg aangemeld bij gespecialiseerde hulpverlening op het 
moment dat het gebruik al geëscaleerd is. Vaak doorliepen deze jongeren reeds heel wat trajecten in 
verschillende instellingen, al dan niet mét aandacht voor hun afhankelijkheidsproblematiek 
problematiek. Vroeger ingrijpen op de afhankelijkheidsproblematiek verdient dan ook blijvende 
aandacht om escalatie te voorkomen.  
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Mogelijke aanbevelingen5: 

- Begeleiders/voorzieningen trainen in screening. 

- Het ondersteunen van voorzieningen in het ontwikkelen van een transparant en gedragen 
drugbeleid. 

- Screening organiseren met verschillende partners en zo uitmaken hoe hulpverlening parallel 
kan georganiseerd worden. 

- Het uitwerken van een tweesporenbeleid met parallelle interventies op de verschillende, 
aanwezige problematieken, zowel binnen de voorziening zelf als met behulp van 
gespecialiseerde hulpverlening.  

- Inschakelen van externe hulpverlening met dubbele component. (bv: centra geestelijke 
gezondheidszorg, medewerker gespecialiseerd in dubbel diagnose)  
 

De druggerelateerde projecten zorgen voor verhoogde aandacht en een 

betere afstemming betreffende de drugproblematiek 

Door projecten als STUFF en Keep It Clean is er verhoogde aandacht voor de drugproblematiek 
binnen de voorzieningen. Doordat het thema actief op de agenda wordt gezet en er vanuit de 
projecten ook concrete opdrachten worden gegeven aan de partners (drugbeleid opmaken, outreach 
werking evalueren, registreren,…) blijft de drugproblematiek op de voorgrond staan.  
Uit mondelinge en schriftelijke evaluatie blijkt dat het feit op zich “dat er een project is” hier een 
belangrijke rol in speelt. Want wie zal er anders dit thema blijvend agenderen? Wie neemt hiervoor 
de verantwoordelijkheid op, zowel financieel als praktisch?  
 
Dankzij de projecten hebben beide sectoren elkaar beter leren kennen en bestaat  er nu  een betere, 
onderlinge afstemming, wat als een grote meerwaarde wordt ervaren op het vlak van communicatie, 
nabijheid en samenwerking tussen beide sectoren. Het netwerken en het feit dat er verschillende 
partijen in het verhaal van de jongere betrokken zijn zorgen voor een beter vangnet voor de jongere 
en verbeteren het begeleidingsproces.  
 
Toch moet de samenwerking tussen de BJZ en de gespecialiseerde (drug)hulpverlening  
nog verder uitgebouwd worden. Zeker niet alle voorzieningen waren bij de projecten betrokken. Op 
dit vlak is dus nog een inhaalbeweging nodig. Maar ook de samenwerking die reeds tot stand kwam 
binnen de projecten moet verder verfijnd en afgestemd worden. Concrete samenwerkingsafspraken 
en regelmatig overleg tussen de sectoren zijn hierin noodzakelijk.   
 
Mogelijke aanbevelingen: 

- Blijvende referentiepersoon “bijzondere jeugdzorg” aanstellen in de druggespecialiseerde 
centra 

- Blijvende referentiepersoon “middelengebruik” aanstellen in de voorzieningen BJB. 

- Regelmatig overleg/verdere afstemming tussen beide sectoren.  
 
 
 
 

                                                           
5
 Zowel hier als verderop worden aanbevelingen gedaan waarvoor reeds materiaal beschikbaar is. Denken we 

maar aan de SEM_J voor screening, het ‘Draaiboek drugbeleid in de bijzondere jeugdzorg’ als leidraad voor het 
ontwikkelen van een drugbeleid, Maat in de Shit om preventief te werken rond druggebruik in de bijzondere 
jeugdzorg,… Deze en andere materialen vindt u terug op www.vad.be. 
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“Dé oplossing” ligt niet alleen bij de druggespecialiseerde sector, maar 

ook niet alleen bij de BJB. “De oplossing” ligt in de wisselwerking tussen 

beide sectoren.  

Begeleiders/voorzieningen doen erg veel interne pogingen om het gedrag van de gebruikende 
jongere te beïnvloeden. Vaak is er heel veel wil om de jongere ‘zelf’ te helpen en de hulp niet zomaar 
uit handen te geven.  
 

Het spreekt voor zich dat hoe vroeger men optreedt, hoe groter de perspectieven op 
gedragsverandering en de kans op herstel zijn. Op dat vlak ligt er een belangrijke taak bij de 
voorzieningen zelf: zij zien de jongere namelijk dagelijks functioneren en kunnen kort op de bal 
spelen. Vroegtijdig ingrijpen kan gebeuren naar aanleiding van verschillende situaties, zoals slecht 
functioneren op school, conflicten in het gezin, gezondheidsklachten, experimenterend gebruik,… 
Begeleiders trainen in screening, detecteren van signalen van gebruik en hen tools aanbieden die hen 
voldoende zelfvertrouwen geven om met de jongere rond zijn/haar gebruik aan de slag te gaan 
kunnen hiertoe bijdragen.  
 
Indien het gebruik, ondanks deze interne pogingen tot ingrijpen, aan deze beïnvloeding blijkt te 
ontsnappen is het van belang meer gespecialiseerde hulp in te roepen.  Het feit dat een externe 
“derde” op de voorgrond treedt kan namelijk soms al voldoende zijn om de situatie te ontzenuwen. 
Dit gebeurt best vooraleer het gevoel van machteloosheid bij de begeleiding reeds aanwezig is. Bij te 
laat inroepen van die betrokken derde wordt de externe hulpverlener dan wel eens gezien als 
diegene die instant de oplossing moet bieden, wat zorgt voor nog meer frustratie, gezien ook de 
outreachmedewerker/vroeginterventiewerker/drughulpverlener niet zomaar op korte termijn een 
jongere kan aanzetten tot verandering. Wanneer dit bovendien ook nog eens tot ontgoocheling leidt 
in de mogelijkheden van externe drughulpverlening kan de samenwerking dermate verzuren en 
toekomstige initiatieven hypothekeren.  
Het passende antwoord op gebruik van een jongere bestaat dus uit veel verschillende factoren die bij 
voorkeur op het gepaste moment worden aangewend. We onderstrepen ook hier het belang van een 
systematische aanpak op basis van een goed uitgewerkt en gedragen drugbeleid.  Het tijdig screenen 
binnen de voorziening en doorverwijzen van een jongere zijn hierbij belangrijk aandachtspunten.  
 
Mogelijke aanbevelingen: 

- Het ondersteunen van voorzieningen in het ontwikkelen van een transparant en gedragen 
drugbeleid. 

- Duidelijk informeren wat drughulpverlening wel en niet kan bieden.  

- Een duidelijk afsprakenkader bij aanvang van een samenwerking tussen de voorziening en 
gespecialiseerde hulpverlening. 

- Intensieve en laagdrempelige samenwerking tussen beide sectoren.  

Gebruikende opvoedingsverantwoordelijken worden amper bereikt 

Uit de registratiegegevens en de signalen vanuit de voorzieningen zelf blijkt dat heel wat jongeren 
opgroeien in een context waar één of beide ouders zelf gebruiken en blijkt het gebruik van ouders  
soms zelf de reden voor plaatsing te zijn. Naast deze vaststelling blijkt het voor contextbegeleiders 
ook erg moeilijk om deze problematiek bij de ouders aan te kaarten. De hulpverlening is namelijk in 
het kader van hun kind, niet van henzelf.  
 
Begeleiders spreken een duidelijke nood uit naar ondersteuning omtrent deze problematiek.  
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Hoewel er zowel vanuit Stuff als het Keep It Clean-project een aanbod bestaat naar gebruikende 
ouders toe blijkt ook die drempel te hoog. Het bespreekbaar stellen van het gebruik blijkt op dit vlak 
de moeilijkste factor. 
 
Kinderen van gebruikende ouders en jongeren binnen de BJZ in het algemeen vormen een erg 
kwetsbare doelgroep voor middelengebruik op latere leeftijd. Daarom zijn alle vormen van preventie 
en vroeginterventie aangewezen. Er wordt hier totnogtoe te weinig aandacht aan besteed  
binnen de BJZ. Ook binnen de drughulpverlening zijn programma’s die zich ook richten op het 
ouderschap van gebruikende volwassenen nog schaars.  
 
Mogelijke aanbevelingen: 

- Begeleiders trainen in het bespreekbaar stellen van de problematiek bij ouders. 

- Gebruik van opvoedingsverantwoordelijken ook als begeleidingsdoelstelling vooropstellen. 

- Creatieve, nieuwe manieren zoeken om opvoedingsverantwoordelijken op een niet 
bedreigende manier te laten nadenken over hun eigen afhankelijkheidsproblematiek en de 
gevolgen hiervan op hun kind(eren). 

- Het verder uitbouwen van modules gericht op gebruik bij opvoedingsverantwoordelijken 
binnen de drughulpverlening. 

Het werken met minderjarigen vraagt om een specifieke methodiek 

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren in de drughulpverlening vertonen een duidelijk 
onderscheid in de hulpverlening gericht op volwassenen en die gericht op minderjarigen.  
 
Het werken met jongeren in de BJZ vergt een specifieke aanpak. Vanuit onze ervaringen blijkt  de 
combinatie van volgende zaken belangrijk in het werken met minderjarigen:  

- Consequent reageren (duidelijkheid naar de jongere).  
- Werken met druk en afspraken 
- Drempels verlagen (en grote betrokkenheid) 
- Aanklampend werken, kort op de bal spelen 
- Motiverend werken: niet wachten tot de jongere gemotiveerd is om aan zijn/haar 
drugprobleem te werken. Vertrekken vanuit externe motivatie kan evolueren naar interne 
motivatie.  
- Vooroordelen en weerstanden naar de hulpverlening wegwerken 
- Werken op maat en tempo van de jongere -> Vertrekken vanuit motivatie van de jongere 
zelf: Waar staat de jongere voor open? Wat ziet hij/zij zitten?  
- Samen met de jongere op eerste gesprek gaan 
- Informatief bezoek met de jongere in de hulpverleningsvoorziening 
- Regelmatig overleg met alle betrokken partijen (ronde tafelgesprekken) en allen aan 
dezelfde  doelstellingen werken op een voor de jongere consequente en duidelijke manier 

 
Dezelfde specifieke principes gelden ook voor werkvormen waar beroep op kan worden gedaan 
zodra voorzieningen de nood voelen aan casusspecifieke ondersteuning: 
 

- Vroeginterventie 
 

De doelstelling van vroeginterventie bestaat erin om door middel van een beperkt aantal 
interventies personen met riskant of problematisch middelengebruik zo vroeg mogelijk te 
benaderen, te laten stilstaan bij hun gebruik en te motiveren tot verandering, om zo de (risico’s 
op) schade die bij het verder zetten van dit gebruik zou(den) optreden te verminderen.  
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De hulpvraag komt vanuit de omgeving van de jongere, de jongere zelf ziet zijn gebruik nog niet 
als problematisch. Een minimum aan druk is dus meestal nodig om een jongere door te verwijzen 
naar een vroeginterventiewerker (zie verder). We herhalen hier ook nog eens de nood aan het 
tijdig doorverwijzen indien interventies in de voorziening zelf een jongere niet tot verandering 
blijken aan te zetten.  
 

- Outreachend werken 
 
Indien de voorziening er niet in slaagt een jongere tot  vroeghulp te motiveren, omdat de jongere 
bijvoorbeeld onvoldoende druk ervaart of echt niet gemotiveerd is, blijkt het inroepen van een 
outreachmedewerker vaak effectief te zijn. De jongere wordt in zijn eigen leefomgeving 
aangesproken door een externe hulpverlener, die de brug tracht te zijn tussen de voorziening 
waar de jongere verblijft en gespecialiseerde drughulpverlening. Ook het outreachend werken op 
zich gebeurt bij voorkeur op basis van duidelijke afspraken met zowel de jongere als de 
voorziening.  

 

Voorzieningen bijzondere jeugdzorg vinden vaak moeilijk het evenwicht 

tussen begrenzen en begeleiden 

In beide projecten werd met verschillende soorten voorzieningen gewerkt, met verschillende 
doelgroepen en verschillende werkvormen. Elke voorziening werkt ook volgens eigen principes en 
werkmethodes.  
 
We stellen vast dat sommige voorzieningen ernstig worstelen met het moeilijke evenwicht tussen 
begrenzen en begeleiden. Begeleiders willen jongeren in de eerste plaats “helpen” en “begeleiden” 
en zien het stellen van grenzen vaak als een ander uiterste dat niet hand in hand kan gaan met 
begeleiding. De bijzondere jeugdzorg werkt terecht vanuit een emancipatorisch kader. Hierbij staan 
empowerment en groei centraal. Druggebruik kan echter heel snel escaleren naar een situatie 
waarbij de groeikansen van de jongere volledig worden geblokkeerd en zelfs worden afgebroken. Het 
te weinig problematiseren van het gebruik kan dus een valkuil zijn. Vlot en open kunnen 
communiceren over gebruik met een begeleider kan het risico met zich meebrengen dat het lijkt 
alsof er geen probleem aanwezig is, “want we kunnen er toch over praten”.  
 
Het geven van druk aan de jongere is met andere woorden vaak geen evidentie in de sector BJZ. 
Voorzieningen geven vaak de boodschap het moeilijk te vinden om de jongere te “verplichten”. Toch 
is het vaak eigen aan gebruikende minderjarigen dat er een duwtje in de rug nodig is om effectief 
rond hun drugproblematiek aan de slag te gaan. Vaak bevinden ze zich in de voorbeschouwingsfase7 
en zien ze zelf niet in dat er sprake is van een echt probleem. Externe druk is dan nodig om hen er 
bewust van te maken dat er wel degelijk sprake is van een problematiek. Toeleiding tot vroeghulp in 
de vorm van een beperkt aantal gesprekken kan ertoe bijdragen dit bewustzijn te vergroten. 
  
Druk vanuit de voorziening is dan ook nodig om de jongere in beweging te krijgen. Het kunnen zetten 
van druk hangt nauw samen met structuur en consequent reageren, wat in een aantal voorzieningen 
onvoldoende gebeurt, met alle gevolgen vandien op het kunnen opzetten van een succesvol traject 
inzake drughulpverlening. Wanneer jongeren geen druk voelen, geen probleem ervaren en merken 
dat er vanuit de voorziening weinig begrenzend wordt opgetreden, zijn ze niet geneigd toch een 
gesprek aan te gaan met een externe hulpverlener.  
 

                                                           
6
 In dit stadium is iemand zich er niet van bewust dat hij een probleem heeft (Prochaska en DiClemente, 1984). 
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Vanuit de sector BJB weerklinkt daar eveneens de nood aan voldoende druk en begrenzing aan de 
kant van de drughulpverlening. Motivatie is namelijk vaak een voorwaarde voor het opstarten van 
druggespecialiseerde hulp, wat bij deze doelgroep vaak net niet aanwezig is.  
 
Ook uit onderzoek blijkt dat de normerende invloed vanuit de omgeving van de jongere de 
belangrijkste protectieve factor is ten aanzien van druggebruik. (Lombaert, 2005; Lombaert, 2010) 
Dit ten aanzien van een hele reeks andere factoren zoals zelfbeeld, thuissituatie, 
probleemgedrag,…waarvan men intuïtief zou denken dat ze een grotere rol spelen. Een consequente 
en normerende houding ten aanzien van druggebruik is dus wel degelijk zinvol en effectief. 
 
We zien dit als een erg grote bezorgdheid.  
 
Mogelijke aanbevelingen:  

- Informeren/vorming van voorzieningen betreffende de specifieke aanpak van 
drugproblemen. 

- Ondersteunen van begeleiders in het zetten van druk. 

- Het ondersteunen van voorzieningen in het ontwikkelen van een transparant en gedragen 
drugbeleid. 

- Inbouwen van specifieke vormen van druk/stok achter de deur vanuit 
jeugdrechtbank/comité/andere relevante partners. 

- Trajectdenken met een betere en vlottere aaneenschakeling tussen bijzondere jeugdzorg en 
drughulpverlening.  

Algemene conclusie 

We stelden al dat de problematieken en uitdagingen waar voorzieningen bijzondere jeugdzorg mee 

dienen om te gaan erg groot zijn. Het omgaan met de multicomplexe problematiek van zowel 

jongeren als ouders kent dan ook geen pasklaar antwoord en het zoeken naar dit antwoord is een 

proces dat steeds in beweging is en zal zijn.  

We focusten in dit artikel op druggerelateerde problemen en stellen vast dat zowel jongeren als 

opvoedingsverantwoordelijken in beide projecten erg vaak te kampen hebben met gebruik, soms 

met een afhankelijkheidsproblematiek. Dit gebruik kan als problematisch worden beschouwd en gaat 

dikwijls gepaard met andere gedrags-en/of psychiatrische problemen.  

De drugprojecten in de verschillende provincies hebben voor een verhoogde aandacht gezorgd voor 

deze problematiek. De sector bijzondere jeugdzorg en de gespecialiseerde drughulpverlening kregen 

tijdens de afgelopen 3 jaren de kans om meer structureel te gaan samenwerken en de handen in 

elkaar te slaan om met deze multicomplexe uitdaging om te gaan. Verschillende doelstellingen 

werden op dat vlak bereikt en er werden zowel op preventief als op het vlak van vroeginterventie en 

hulpverlening gezamenlijke initiatieven genomen.  

Onze vaststellingen illustreren echter dat er nog werk aan de winkel is. Ze dienen gelezen te worden 

als bezorgheden die ook in de toekomst, na de projecten, blijvende aandacht verdienen. Het zoeken 

naar passende antwoorden vraagt tijd en erg veel energie. Vanuit de projecten bestaat er dan ook 

het gevoel dat de specificiteit van de problemen waar voorzieningen mee kampen op het vlak van 

druggebruik dankzij de samenwerkingsverbanden duidelijker geëxpliciteerd zijn, wat voorheen nog 

nooit was gebeurd. In de toekomst zouden dan ook deze noden per voorziening verder in kaart 
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moeten worden gebracht en als uitgangspunt dienen voor het uitwerken van een aanbod op maat 

van de voorziening.  

 

Op basis van deze vaststellingen kan en moet er net verder worden samengewerkt om voorzieningen 

en hun cliënten passend te blijven ondersteunen. Daar zijn alle partners van de dit jaar eindigende 

projecten het unaniem over eens. 

 


