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Ik kijk met ﬁerheid, maar vooral met dankbaarheid, terug naar het eerste nummer
van ons donateursmagazine. We zijn ﬁer om aan zoveel mensen verslag te kunnen
uitbrengen over ons engagement en inzet. We zijn dankbaar dat we hierin door zovelen bijgesprongen worden. Met de fundamentele tekorten in de overheidssteun, die
we tot op vandaag blijven ervaren, zouden we het niet redden om kwaliteit te bieden
in ons werk. We zijn ook dankbaar voor de steun van directeur Frank Libeer van drukkerij Die Keure, die dit mooie magazine sponsort zodat we, op de frankeerkosten na,
geen enkele euro van de door u gestorte bedragen hiervoor moeten spenderen. Het
blijft ook ons streven om dit maximaal via elektronische weg te doen zodat ook de
frankeerkost omlaag gaat. Onze bekommernis is uw giften maximaal in te zetten voor
de door ons eerder aangegeven doelstellingen. Ik herhaal ze even, ook voor onze donateurs die voor het eerst dit magazine onder ogen krijgen. Preventie, vernieuwende
projecten, opleiding voor onze medewerkers, een kleine reserve voor niet in te schatten acute noden en ons project in Indonesië waar we verslaafde straatkinderen zullen opvangen, behandelen, een vak leren en reïntegreren.
Dit brengt ons bij de altijd penibele vraag, namelijk: Wat blijft er uiteindelijk over van
mijn gift, welke kosten gaan eraf en is dat allemaal wel transparant genoeg? Enkele
weken geleden kwam DDF in de pers. DDF is de organisatie die via zijn wervers voor
ons donateurs werft, waaronder uzelf. Overal waar mensen werken zijn er af en toe
conﬂicten en frustraties. Eén van de wervers is naar de pers gestapt met zijn persoonlijk verhaal. (“Onder vuur te liggen”, in de krant De Morgen).
Los van de zeer persoonlijke omstandigheden van de werver in kwestie willen we
hier toch wel aandacht aan besteden. Uw belangrijkste garantie om met zekerheid
te weten dat de werkwijze van DDF met het vergrootglas wordt bestudeerd betreft
de klanten van DDF. Organisaties als Artsen zonder grenzen, Artsen zonder vakantie, Amnesty, Oxfam, Greenpeace en De Sleutel zullen geen contracten aangaan die
niet op voorhand grondig zijn bediscussieerd op werkwijze, ethiek en moraal. DDF
ontwikkelde een nieuwe moderne manier van sponsorwerving. Vroeger rekenden
alle organisaties hiervoor op hun leden, op hun vrijwilligers of op hun medewerkers. Vandaag lukt het slechts zeldzaam om deze achterban massaal de straat op te
krijgen voor het werven van fondsen. We zien dat nog van 11.11.11, Rode Kruis, Vredeseilanden en nog enkele anderen. Wijzelf kunnen dit niet. We hebben deze leden
of vrijwilligers niet en onze medewerkers hebben meer dan hun handen vol met het
dichten van de dijkbreuk drugs.
Uiteraard kost het op professionele wijze werven van donateurs geld. Er zijn personeelskosten en werkingskosten, die neerkomen op een gemiddelde van 40 euro per
donateur (gespreid over drie jaar), voor een gemiddeld jaarbedrag van 60 euro, dat
voor een gemiddelde periode van 7 jaar gestort wordt. Dit betekent dat over 7 jaar
bekeken 10% van de gemiddelde gift kosten betreft en 90% aan het doel besteed
wordt. Wijzelf zouden het met 20% nog niet rond krijgen. We kunnen er ons mee
verzoenen en hopen dat u dat ook een faire verhouding vindt.
Op dit ogenblik maken we de concrete balans op van wat er maand na maand netto
op onze projectenrekening komt en zullen we u uitgebreid informeren wat daarmee
zal ondernomen worden dit jaar. In dit magazine belichten we het kleinste stukje van
de giften, dat gebruikt wordt voor het opstarten van ons behandelingscentrum voor
verslaafde straatkinderen (14-25 jaar) in Nandan, Yogyakarta in Indonesië. We brengen eveneens uitgebreid verslag van het bezoek van onze partners uit Yogyakarta.
Ze bezochten onze centra om onze werkwijze beter te leren kennen en bezochten
organisaties die een steentje kunnen bijdragen bij de uitbouw van het centrum waaraan we dit jaar 10.800 euro zullen besteden geschonken door onze donateurs. 5000
euro geschonken door de Broeders van Liefde voor renovatiewerken, 10.000 euro
geschonken door één 40-jarige en twee 50-jarigen die hun verjaardagsgeschenken
afstonden en 2500 euro, geschonken door de ﬁrma Promo Fashion, voor de start van
ons project. In het totaal zullen we hieraan 36.600 euro besteden in 2005 waarvan
30% afkomstig van onze donateurs waarvoor hartelijk dank namens Kunci!
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Griet Coghe,
afdelingshoofd
Therapeutische Gemeenschap

De Therapeutische
Gemeenschap
voor Dubbele Diagnose ‘De Sleutel’ te Gent

De Sleutel heeft in de loop van haar
30-jarig bestaan een netwerk van
(zorg)afdelingen opgebouwd. Hieronder
vallen dagcentra (DC), een crisisinterventiecentrum (CIC), een residentieel kortdurend jongerenprogramma (RKJ), sociale
werkplaatsen (SW) en therapeutische gemeenschappen (TG).
De Sleutel beschikt over twee van dergelijke therapeutische gemeenschappen: één
in de Hundelgemsesteenweg te Merelbeke
en één, sinds dit jaar, op de campus van
de Broeders Van Liefde in de Jozef Guislainstraat te Gent. Voordien was de gemeenschap gevestigd in Sint-Kruis-Winkel.
Ter gelegenheid van die verhuis volgt
hierna een interview met afdelingshoofd
Griet Coghe.

Kan u de Therapeutische Gemeenschap
(TG) even kort voorstellen?
De Therapeutische Gemeenschap ‘De Sleutel’ voor
Dubbele Diagnose is een residentieel behandelprogramma voor mensen met een zogenaamde
‘dubbele diagnostiek’, zijnde een samengaan van
enerzijds een afhankelijkheidsproblematiek aan of
misbruik van illegale middelen én anderzijds een
psychiatrische aandoening waarvoor extra zorg in
de behandeling noodzakelijk is. We werken met
mannen binnen de leeftijdsgroep 18 tot 50-jarigen

en met een bezetting van 14 cliënten, door ons
meestal bewoners genoemd.

Tot voor kort was de TG gelegen in
Sint-Kruis-Winkel?
Ja, op 1 maart 2005 zijn we met onze Therapeutische Gemeenschap verhuisd van Sint-Kruis-Winkel
naar Gent in de Jozef Guislainstraat nr 43. Voor
ons een heel belangrijk gebeuren, temeer omdat
we verschillende jaren hebben gekend van grote
infrastructurele ongemakken, zware herstellingskosten en een lange zoektocht naar een geschikt
én betaalbaar pand. Uiteindelijk zijn we hier terechtgekomen en konden we het gebouw aanpassen in functie van het TG-concept, konden we onze
oude afgedankte meubeltjes inruilen voor nieuwe,
de muren een fris kleurtje geven en last but not
least de bewoners een thuis geven waarin ze zich
gerespecteerd voelen als mens. Voor ons kleine
team is het van onschatbare waarde om heel wat
energie niet meer verloren te zien gaan in oplapwerk, maar dat we ons volop kunnen focussen op
het behandelprogramma en verdieping in onze
gespecialiseerde aanpak.

Kunt u ons iets meer vertellen over de
doelgroep van de TG te Gent?
We hadden het daarjuist over de dubbele diagnostiek, en dit is waarin we ons onderscheiden met
andere Therapeutische Gemeenschappen.
Als we spreken over de afhankelijkheidsproblematiek worden we vaak geconfronteerd met een lang-
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De renovatiewerken op de campus van
de Broeders Van Liefde in
de Jozef Guislainstraat 43A te Gent
zijn in volle gang.

durig bestaande polytoxicomanie. Als we spreken
over de psychiatrische aandoening denken we
aan ernstige angst- en stemmingsstoornissen,
ernstige dissociatieve stoornissen, psychotische
stoornis en persoonlijkheidsstoornissen. Belangrijk is evenwel dat de cliënt voldoende stabiliteit
vertoont op psychisch vlak zodat zo’n groepsproces mogelijk is. Ook belangrijk is dat verandering
in het (niveau van) functioneren haalbaar is én de
cliënt er zelf voor kiest.

Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure?
Elke kandidaat kan zich zowel telefonisch als
schriftelijk aanmelden. Meestal gebeurt het echter
door andere behandelcentra die de cliënt vanwege
zijn speciﬁeke problematiek doorverwijzen: ambulante centra, andere therapeutische gemeenschappen, psychiatrieën enz. Ook vanuit de justitiele sector worden mensen doorverwezen.
Het is belangrijk dat we een goede dossierkennis
hebben vooraleer de cliënt wordt opgenomen. Aan
de verwijzende instantie worden psychiatrische
of deskundige verslagen opgevraagd zodat kan
worden uitgemaakt of betrokkene al of niet beantwoordt aan het proﬁel van onze doelgroep. Deze
verslagen worden besproken in ons opnameteam,
bestaande uit de klinisch coördinator, de psychologe, de psychiater en het afdelingshoofd.
Alle kandidaat-bewoners komen binnen via het
Crisisinterventiecentrum waar men zorgt voor fysische ontwenning alvorens de opname wordt uitgevoerd. De psychiater heeft er een eerste gesprek
teneinde het proﬁel te toetsen en een mogelijke
doorverwijzing te bekrachtigen.
Indien de kandidaat wordt doorverwezen vanuit
een andere Therapeutische Gemeenschap of
vanuit een programma waar ontwenning en stabilisatie van psychiatrische problematiek reeds
gebeurde, kan een rechtstreekse opname worden
geregeld.
Voor deﬁnitieve opname kan de kandidaat een
dagje komen meedraaien zodat ook hij een duidelijke kijk heeft op ons aanbod en een gemotiveerde keuze kan maken.

Kan u het zorgaanbod van de TG nader
toelichten?
We hebben gewerkt aan een behandelprogramma
waarbij methodieken vanuit de verslavingszorg
worden gecombineerd met methodieken uit de
psychiatrische hulpverlening. Dit betekent dat we
ons programma opbouwen vanuit het hiërarchisch
model, eigen aan de therapeutische gemeenschappen en in combinatie met een individueel
ondersteunende en begrijpende aanpak: we kunnen het kort omvatten als een individueel gemoduleerd groepsprogramma.
De cliënten leven samen in een groep waarbij één
van de bewoners de verantwoordelijkheid draagt
(= de bewonersverantwoordelijke of BV). De groep
is onderverdeeld in drie groepen waar telkens
een verantwoordelijke (V) aan het hoofd staat: de
keukenploeg, de huishoudploeg en de constructieploeg. Zij verzorgen het reilen en zeilen van hun
eigen woongemeenschap. Deze piramidestructuur
is belangrijk omdat ze duidelijkheid en veiligheid
biedt. De bewoners leren omgaan met autoriteit,
zijnde het dragen van verantwoordelijkheid en het
accepteren van gezag.
De week is vrij gestructureerd uitgewerkt: de groepen, het werken in projecten, sportmomenten,
pauzes, vrije tijd, therapie enz.
De dagelijkse interacties binnen deze hiërarchie
zorgen voor spanningen. De structuur zorgt ervoor dat men impulsieve reacties leert beheersen
en dat spanningen worden bijgehouden tot de
hiervoor gepaste momenten: irritaties, discussies
en dergelijke kunnen enkel aan bod komen in
groepsmomenten. De bewonersstructuur valt weg
tijdens die momenten zodat iedereen elkaar kan
aanspreken.
Het programma is opgebouwd uit vier fases, zodat
er doelstellingen kunnen worden geformuleerd
over korte termijn wat het voor de cliënten haalbaar maakt.
Iedereen komt binnen in de startersfase waar
vooral motivationeel wordt gewerkt en de keuze
voor het langdurig programma wordt geconﬁrmeerd. In eerste fase wordt hoofdzakelijk gesleuteld aan gedrag en basisattitudes. De tweede fase
staat voor verantwoordelijkheid leren dragen voor
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Buitenaanzicht van de nieuwe
locatie van de Therapeutische
Gemeenschap Gent

Wat is de functie van TG binnen
het netwerk van De Sleutel?
De Sleutel heeft en zeer gevarieerd aanbod binnen de verslavingszorg, gaande van ambulante
hulpverlening met zijn verschillende dagcentra, tot
residentiële hulpverlening, preventie en sociale
werkplaatsen (meer informatie vindt u terug op
onze website www.desleutel.be).
Met onze TG situeren we ons binnen de residentiele afdelingen samen met het Crisisinterventiecentrum (CIC), de TG te Merelbeke (TGM) en het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ).
Als je het netwerk beschouwt vanuit het standpunt
van de cliënt is het belangrijk om op het even
welke plaats waar de cliënt zich aanmeldt, samen
met hem of haar te zoeken naar de gepaste hulp
en een geschikt traject uit te werken.
In een ambulant centrum kan men, indien de cliënt
in een acute noodsituatie verkeert en residentiële
hulp nodig heeft, bijvoorbeeld doorverwijzen naar
het CIC, waar naast crisisopvang ook gewerkt
wordt aan verdere oriëntatie en motivatie. Dit kan
inhouden dat een cliënt na de crisisopvang terug
verder ambulant kan geholpen worden of dat een

langdurige residentiële behandeling is aangewezen. In dat geval wordt de cliënt doorverwezen
naar één van de Therapeutische Gemeenschappen, afhankelijk van de individuele problematiek.
Na een langdurig residentieel programma kan een
omgekeerde verwijzing eveneens: het kan voor de
cliënt cruciaal zijn om blijvend contact te houden
met de hulpverlening en verder ambulant ondersteund te worden. Onze Sociale Werkplaats kan
daarbij een belangrijke schakel zijn in het resocialisatieproces.

Is er nog begeleiding voorzien voor
de cliënt na het residentiële
behandelprogramma?
Na het gevolgde programma in de Therapeutische
Gemeenschap worden de cliënten naar een nazorgprogramma georiënteerd. Het is immers van
groot belang dat de cliënt begeleid wordt in het
volledige resocialisatieproces en ook hier weer
over de verschillende levensdomeinen. Samenwerking met de partners binnen het eigen netwerk en
in het regionaal zorgcircuit staat hierin centraal.
Zo hebben we een samenwerkingsverband opgestart met vzw Zagan (een beschut wonen project)
dat een ‘Tussenhuis’ heeft geopend voor onze
cliënten. Van daaruit wordt de cliënt verder ondersteund op vlak van wonen, vrijetijdsbesteding,
budgetbeheer enz. Voor de speciﬁeke begeleidingen wordt beroep gedaan op ons Dagcentrum dat
de cliënten therapeutisch verder opvolgt via individuele begeleiding en ook hervalpreventietraining
geeft. Voor de tewerkstelling wordt samengewerkt
met onze Sociale Werkplaats. Reeds in de TG
wordt de oriëntatie qua opleiding en tewerkstelling opgestart om dan in het Tussenhuis te evolueren van vrijwilligerswerk naar een opleidingsvorm,
naar de sociale werkplaats, naar de reguliere
arbeidsmarkt enz.
Het is onze betrachting om de cliënt op een voor
hem maximaal haalbare wijze te laten reïntegreren
volgens eigen mogelijkheden en grenzen.
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de groep en psychotherapie wordt opgestart. Vanaf de derde fase wordt gewerkt naar de resocialisatie. De gemiddelde verblijfsduur is 18 maanden.
Gezien onze doelgroep - dubbele diagnose - is
ﬂexibiliteit van belang: als de structuur te veel
druk meebrengt voor één van de bewoners, moet
men de mogelijkheid hebben om dit te signaleren
en hulp te vragen. Dit kan dan via de bewonersverantwoordelijke die bijvoorbeeld een individuele
ondersteuning vraagt door de staf.
Voor elke cliënt wordt een handelplan opgemaakt.
In dit handelplan worden de disfuncties alsook de
nog aanwezige mogelijkheden over de verschillende levensdomeinen in kaart gebracht. Deze
levensdomeinen zijn: lichamelijke gezondheid,
arbeid-opleiding-inkomen en huisvesting, alcohol- en druggebruik, justitie, familie en sociale
relaties, psychisch-emotionele gezondheid. In
afspraak met de cliënt worden haalbare doelstellingen vastgelegd. Doorheen het programma worden deze geëvalueerd en waar nodig aangepast.
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Waarom de prijsverhoging
voor sigaretten belangrijk is
Minister van Volksgezondheid Demotte legt een verhoging van één
eurocent per sigaret op. De bedoeling hiervan is ondubbelzinnig het
roken te verminderen.
Het effect zou overigens, zo wijst onderzoek uit, vooral beginnende
jonge rokers van de sigaret houden. Dat is een sterke structurele
ondersteuning van wat tienduizenden leerkrachten en opvoeders,
honderdduizenden ouders en evenveel vrienden en vriendinnen willen. De tabaksindustrie legt, in haar gekende hautaine en onverstoorbare houding, de regel naast zich.
We willen de consument hier geen slachtoffer van maken, klinkt het.
In feite is precies die jonge tiener, die begint te roken op 13 jaar,
een van de belangrijkste doelgroepen van de afdeling marketing van
de tabaksindustrie.

Tieners vormen de markt

Peer van der Kreeft

EU-commissaris voor gezondheid
David Byrne roept met regelmaat op
om het geld dat de burger ter beschikking stelt, te gebruiken om te focussen op preventie. Europeanen hebben
steeds meer lifestyle-aandoeningen
die te maken hebben met zwaarlijvigheid of roken: aandoeningen die
dus te voorkomen zijn. Lange termijn
investeringen in preventie kunnen
besparen op toekomstige behandelingsuitgaven.
Als je zo’n lange termijn strategie
voor rookpreventie opstelt, moet je je
richten op jonge mensen: 13 jaar blijft
de gemiddelde beginleeftijd voor sigaretten. Die beslissing om te beginnen
wordt in de jaren voordien beïnvloed.
Dat weet de tabaksindustrie trouwens
ook goed, hoewel de marketeers luidkeels het tegendeel beweren.
De jongerenmarkt is juist cruciaal voor
de toekomst van de sigarettenfabrikanten: de trouw aan het merk wordt
in de eerste jaren gevormd. Ook voor
de industrie is het dus van belang er
snel bij te zijn.

‘Cool’ image van sigaret
in stand houden
Als we met de preventiewerkers al
zoveel moeite hebben om de meest
adequate communicatiemiddelen te
vinden waarmee we de jongere kunnen beïnvloeden, dan is dat voor de
industrie ook zo moeilijk. Je hoeft
geen econoom te zijn om vast te stellen dat de middelen van de sigarettenverkopers een veelvoud zijn dan die
van de preventie ervan. Onderzoeken
naar jongerengedrag tonen aan dat
op 11 jaar de interesse voor sigaretten
klein is, maar de kennis van merken
groot.
Op 13 jaar wordt roken een functioneel
instrument om contacten te leggen
met leeftijdgenoten en het andere
geslacht. Wie vóór 16 jaar begint te
roken, maakt meer kans om niet te
stoppen. Zulke gegevens vormen
belangrijke paramaters voor de marketingmanagers die nu eenmaal advies
moeten geven om zo veel en lang
mogelijk sigaretten te verkopen. Als
gewone advertenties voor sigaretten
verboden worden, blijft het ‘coole’
image van roken voor jonge tieners
recht staan. Bijvoorbeeld door (niet

Informatie opzoeken over
drugs, kinderen hebben het
eigenlijk van jongs af
geleerd: kijk eerst wat er
in het ﬂesje zit voor je er
van drinkt.

altijd duidelijk geﬁnancierde) spotjes
die erop drukken dat roken alleen voor
meerderjarigen is.

Prijs van sigaretten
belangrijke maatregel
De beïnvloeding van jonge potentiële
rokers gebeurt zeker niet alleen door
reclame. De mening van leeftijdgenoten, van ouders, de media, sport- en
cultuursponsoring, het algemene
imago van sigaretten en bepaalde
merken bepalen de keuze van tieners
of en wat ze gaan roken. Reclame- en
voorlichtingscampagnes vormen een
schakel in het individuele beslissingsproces. Maar de beschikbaarheid
van sigaretten, de plaats en manier
waarop ze verkocht worden en bovenal
de prijs zijn factoren die nog sterker
van invloed zijn. Ze veranderen niet
alleen de individuele beslissing, maar
hebben een langdurig en structureel
effect. Precies de prijs van de sigaret
is een cruciale preventieve factor om
het beginnen met roken voor jonge
tieners te verminderen. Alle andere
ondernomen pogingen op scholen,
thuis en in de samenleving worden er
structureel door verstevigd.
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KENNISTEST OVER ROKEN EN TABAK
Lees elke vraag of uitspraak goed en beslis dan welk antwoord volgens u
juist is. Schrijf uw antwoord: a, b of c in het vierkant. Soms zijn meerdere
antwoorden mogelijk!

EU-commissaris Byrne legde ons in
juni 2004 uit dat de nieuwe Europese
grondwet maatregelen tegen publiciteit voor tabak voorziet, precies omdat
Europa zich ervan bewust is dat de
strijd tegen roken hard en noodzakelijk is. Zo’n strijd kan alleen maar
lukken als we eensgezind en op een
breed vlak actie ondernemen. Opvoeding, bewustmaking, voorlichting,
regels over verkoop, publiciteit en
prijs horen goed op elkaar afgestemd
te zijn. In België zijn we met het algemene verbod op advertenties één
van de voortrekkers geweest in deze
Europese visie.
Maar de speciale regels voor Francorchamps en de tabakssponsoring
van de Rodin-stichting, die nog
steeds overheidsopdrachten krijgt,
hebben een smet op dat blazoen
bezorgd. Sommige EU-leden hebben
het tabaksbeleid meteen drastisch
aangepakt met een streng of totaal
rookverbod. Gezondheid wordt meer
en meer een globale, mondiale aangelegenheid. Het is voor onze samenleving van belang dat daar Europese
visies en normen aan ten grondslag
liggen, en niet alleen Amerikaanse.
Als we er dan niet in slagen om aan de
distributie ondubbelzinnig een prijs
van sigaretten op te leggen, dreigen
we een slechte beurt te maken.
De preventieafdeling van De Sleutel is
voortdurend materiaal aan het verzamelen en uitgeven om op school of in
jeugdverenigingen rond drugs te werken: daar vallen duidelijk ook alcohol,
medicijnen en tabak onder. Probeert
zelf even deze test voor de middelbare
scholier in te vullen en kijk de antwoorden na op www.desleutel.be.

1

Hoeveel echt gevaarlijke stoffen
(waarvan sommige zelfs kanker
kunnen veroorzaken) zitten er
gemiddeld in een sigaret?
(a) ongeveer 3.700
(b) ongeveer 200
(c) ongeveer 1.200
2

Meer dan 80% van de rokers
beginnen te roken vóór ...
(a) hun 18de jaar
(b) hun 21ste jaar
(c) hun 25ste jaar
3

Elk jaar sterven er in België
meer mensen aan roken dan aan ...
(a) illegale drugs
(b) auto-ongelukken
(c) illegale drugs en
auto-ongelukken samen

10 Hoeveel jonge rokers proberen
te stoppen in een jaar?
(a) 11%
(b) 35%
(c) 61%
11 Wat gebeurt er onmiddellijk als je een
sigaret rookt?
(a) je handen en voeten
voelen kouder
(b) je maag raakt geïrriteerd
(c) je kleren en je haren
stinken
12 Wie slaagt er het beste in moeilijke
concentratietesten?
(a) rokers
(b) niet-rokers
(c) ex-rokers

5

13 In Tanzania worden de tabaksbladeren
als ze geoogst zijn, gedroogd met hitte.
Hoeveel hout wordt er vernield om zo
1 kilo tabak te produceren?
(a) 1 kilo brandhout van omgehakte
savannebomen
(b) 5 kilo brandhout
(c) helemaal geen brandhout want
het is warm genoeg in Afrika

6

14 Hoeveel teenagers die roken willen
stoppen of verminderen met roken?
(a) 2%
(b) 68%
(c) 30%

4

Hoeveel minuten leef je minder na
het roken van een sigaret?
(a) ongeveer 2 minuten
(b) roken heeft geen invloed op
je levensduur
(c) 11 minuten
Hoeveel mensen sterven er elk jaar
aan roken in Europa?
(a) meer dan 10.000
(b) meer dan 100.000
(c) meer dan 500.000
Wat kan er gebeuren met de baby als
de moeder rookt terwijl ze zwanger is?
(a) baby’s groeien langzamer
(b) baby’s worden geboren met
te weinig gewicht
(c) a en b
7

Welke hoeveelheid van pure nicotine
is dodelijk?
(a) 1 kilo
(b) 100 gram
(c) 0,05 gram
8

Hoeveel procent van de rokers in
Europa willen stoppen met roken of
hebben al geprobeerd te stoppen?
(a) 6%
(b) 55%
(c) 28%
9

Hoeveel mensen sterven er jaarlijks
aan roken in heel de wereld?
(a) veertigduizend
(b) vierhonderdduizend
(c) vier miljoen

15 Kinderen die blootstaan aan passief
roken (rook inademen van sigaretten
van iemand in de buurt) hebben meer
kans op:
(a) ontsteking van
het middenoor
(b) bronchitis
(c) astma of andere infecties
van de luchtwegen
16 Welke van deze stoffen worden aan
sigaretten toegevoegd door de tabaksindustrie om mensen meer verslaafd
aan roken te maken?
(a) suiker
(b) cacao
(c) ammoniak
17 Hoeveel stoffen die in sigaretten zitten
kunnen kanker veroorzaken?
(a) geen enkele
(b) ongeveer 10
(c) ongeveer 40

De juiste oplossingen vind je op
www.desleutel.be bij preventie en productinformatie!
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Europese visie op globale
gezondheidspolitiek

Nummer 2/2005

// Internationaal //

Project Kunci in Indonesië uit de
Werkbezoek kan snel vruchten afwerpen
1

8

Paul De Neve

De Sleutel is ook actief buiten
de eigen grenzen. Zo helpen we
te Yogyakarta in Indonesië een
netwerk opzetten dat actief is
rond drughulpverlening, preventie en reïntegratie via tewerkstelling. Recent werd de verbouwing van de hulpverleningsunit
in Kunci ( = De Sleutel) afgerond
en bracht onze partner inzake
preventie, Doktor Maria Goretti
Adiyanti, een werkbezoek aan
België.

De verbouwing van een deel van het
oude noviciaat tot residentieel opvangcentrum voor drugverslaafden in
Nandan kon recent worden afgerond.
De voorbije maanden werd volop gewerkt aan de communicatie en de bekendmaking van de nieuwe werking.
Het socialisatieproces is belangrijk
om het vertrouwen van de omgeving
te winnen en om de instroom van
gemotiveerde cliënten te realiseren.
In Indonesië vertegenwoordigen de
moslims de overgrote meerderheid
en roepen druggebruikers heel negatieve reacties op in een gemeenschap,
die dit probleem eerder ontkent dan
behandeld. Het is dan ook van belang
om duidelijk te maken dat de hulpverlening losstaat van geloofsovertuiging
en open staat voor elke gezindheid.

De naam Kunci betekent De Sleutel in
het Indonesisch en verwijst naar de
sleutel voor de toekomst, deuren die
open gaan, perspectieven die zichtbaar worden …
Het verblijf van Dokter Maria Goretti
Adiyanti (iedereen noemt haar in de
omgang Prof. Etti) als vertegenwoordiger van de vzw Hana, onze lokale partner inzake preventie, tussen 23 mei
en 4 mei, was bedoeld om het netwerk
van de Sleutel en onze wijze van werken uitgebreider voor te stellen. Prof.
Etti werkt als preventiespecialiste op
de faculteit Psychologie van de Madja
Gadja Universiteit van Yogyakarta. Ze
promoveerde zowel voor haar Masters
als voor haar doctoraat op het thema
sociale vaardigheidstrainingen.

Druk programma
Tijdens het werkbezoek was Prof. Etti
vergezeld van Edwin Setyadharma,
als vertegenwoordiger van Rotaryclub
Marlioboro van Yogyakarta. De komst
van de secretaris van de Rotaryclub
van Yogyakarta was belangrijk voor
het concretiseren van afspraken in de
zoektocht naar bijkomende ﬁnanciering voor dit project.
Tijdens het bezoek wachtte hen een
druk programma. Zo brachten Prof.
Etti en Edwin Setyadharma een bezoek
aan verschillende van onze ambulante
en residentiële instellingen evenals
aan het crisisinterventiecentrum en
leerden ze de werking kennen van
onze Sociale Werkplaatsen. Het bezoek aan het Residentieel Kortdurend
Jongerenprogramma (RKJ) te Eeklo
sprak Prof. Etti bijzonder aan omdat
het programma ongetwijfeld model
kan staan voor Kunci, dat zich eveneens grotendeels richt naar jonge
druggebruikers. Ook de kennismaking
met de werking van het straathoek-

werk in Antwerpen vond Prof. Etti zeer
leerrijk met het oog op het uitbouwen
van een laagdrempelige opvang in de
stad, gekoppeld aan het residentiële
programma in Kunci.
Om de verdere uitbouw van de preventiepeiler in Kunci voor te bereiden
werden ook enkele belangrijke werkmeetings gepland met de afdeling
Preventie. Daar werd afgesproken hoe
men de scholen in Yogyakarta zou
gaan benaderen. Tegelijk werd het
beschikbare preventiemateriaal uitgebreid voorgesteld. Momenteel wordt
aan de vertaling ervan gewerkt.
Prof. Etti verzorgde tevens een gastseminarie rond de ‘Drugproblematiek en
de preventieaanpak in Indonesië’ voor
studenten maatschappelijk werk van
de Hogeschool Gent en de studenten
Orthopedagogiek van de Universiteit
Gent. De lezing kaderde tevens in een
uitwisselingsproject met de Sociale
Hogeschool en de Universiteit Gent.
Zo werden er concrete afspraken
gemaakt om op structurele basis een
stage-uitwisseling op te zetten. Ook
werd bekeken hoe het Prevnet-aanbod
via het internet www.prevnet.net kan
uitgebreid worden.
In juni wordt er vanuit De Sleutel reeds
een nieuw werkbezoek georganiseerd.
Peer van der Kreeft, hoofd van de Afdeling Preventie, zal tijdens een kort
verblijf in Yoygyakarta de haalbaarheid van gemaakte afspraken op het
terrein van de preventie en de stage
uitwisseling aftasten en verder concretiseren.

Rotaryclubs
Naast dit inhoudelijk luik was er
tijdens het bezoek eveneens een uitgebreid programma speciﬁek gericht
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naar de Rotaryclubs. Algemeen directeur van De Sleutel, Johan Maertens,
tevens lid van de Rotary Maldegem,
had ervoor gezorgd dat het project
Kunci op verschillende Rotaryvergaderingen kon worden toegelicht, zoals in
Eeklo, Gent, Roeselare, Brugge, Torhout, Maldegem en Kortrijk. Het is de
bedoeling dat sommige Rotaryclubs in
Vlaanderen een samenwerking opzetten met één van de zes Rotaryclubs
actief in de regio van Yogyakarta in
Indonesië rond een deelaspect van de
werking van Kunci. Concreet kan dit
gaan over de verdere uitbouw van de
sociale werkplaats, over de opstart
van een laagdrempelige unit in de
nabijgelegen studentenstad Yogyakarta, over het betaalbaar maken
van de hulpverlening van cliënten
zonder ﬁnanciële middelen, over de
ondersteuning van de vzw Hana wat
betreft preventie, de opleiding van het
personeel, het boren van een waterput, installeren van airco in bepaalde
ruimtes… Startend met club tot club
samenwerking kan er gedacht worden
aan een structurele samenwerking tussen De Sleutel, Rotaryclubs van beide
landen en Kunci. Concrete voorstellen
hiervoor zijn in de maak.

opvangen van de studenten die vanuit
België naar Kunci trekken om er stage
te lopen.

uit te groeien tot een zichzelf bedruipend behandelcentrum.
In totaal wordt er vanuit De Sleutel 9
miljoen roepia (Indonesische munteenheid) of 900 euro per maand verzekerd
voor de werking van het project. We
kunnen dit alleen omdat een deel van
de giften die De Sleutel ontvangt via
giften voorbehouden wordt voor internationale projecten. Het is dus niet De
Sleutel, maar het zijn onze donateurs,
die deze werking met onze inzet en
knowhow mogelijk maken. Wij beheren deze middelen zeer strikt en ook in
Indonesië gelden onze strenge boekhoudkundige regels zodat we kunnen
verzekeren dat elke roepia van dit bedrag correct wordt besteed.
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De samenwerking is ook van belang
omdat de leden van de Rotary van
Malioboro tevens instaan voor het

Tijdens het verblijf van Prof. Etti en
Edwin Setyadharma waren er tevens
verschillende werkvergaderingen.
Daar werd bevestigd dat het team van
begeleiders voor het behandelcentrum
dient uitgebreid te worden om de
residentiële opnames onder leiding
van de in België opgeleide klinisch
coördinator Honorius Suyadi, in
goede banen te leiden.
Gedurende het onderhoud werden
de knelpunten rond de uitbouw van
de preventie uitgebreid besproken.
Ook engageerde Prof. Etti zich om
ook ondersteuning te bieden aan het
beleidsteam in Kunci. Zo verbond zij
er zich toe om contacten te leggen
met vergelijkbare Therapeutische
Gemeenschappen in Indonesië, met
het oog op het volgen van training
van ons eigen personeel. Ook werd
afgesproken dat Broeder-Generaal,
René Stockman, en Johan Maertens
tijdens de eerste week van november
2005 het project Kunci zullen komen
bezoeken om de verdere ontwikkeling
te bespreken.
Het is onze doelstelling om het centrum in Kunci gedurende een vijftal jaar
ﬁnancieel en structureel te ondersteunen om het de mogelijkheid te geven

1 De renovatiewerken aan het oude noviciaat zijn in volle gang.
2 Broeder-Generaal René Stockman krijgt
van Edwyn Setyadharma een fanion van
de Rotaryclub Yogyakarta uitgereikt in
bijzijn van Johan Maertens, algemeen directeur van De Sleutel.
3 Ook bij de Rotary van Maldegem waren
onze Indonesische gasten welkom.
4 Professor Etti (tweede van rechts) gaf een
gastseminarie voor de vakgroep orthopedagogiek van de Universiteit Gent.
5 Professor Etti en Edwin Setyadharma worden ontvangen bij de Rotaryclub Brugge.
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Oriëntatie, voor als u
het even niet meer weet
De Sociale werkplaats werkte samen
met OCMW van Gent en het dagcentrum van De Sleutel binnen het project ‘Perspectief’ de nieuwe module
‘Oriëntatie’ uit. In het verleden kregen we vaak mensen in de werkplaats
van wie de problematiek onvoldoende
duidelijk was, met deze module willen
we hierop een beter zicht krijgen. Dit
programma duurt maximum 20 dagen
en er is plaats voor 5 personen.
De module ‘Oriëntatie’ is gebaseerd
op vier belangrijke pijlers:

Mario Polfliet

Observatie
In overleg met het OCMW stelden
we een beperkte lijst op van twaalf
arbeidsvaardigheden die belangrijk
zijn voor tewerkstelling zoals: handvaardigheid, omgaan met leiding,
samenwerken, punctualiteit, basisregels opvolgen, doorzettingsvermogen
en motivatie. Deze vaardigheden
zijn gekoppeld aan concrete werkopdrachten. Bijvoorbeeld tijdens het
herstellen van ﬁetsen kun je iemand
z’n handvaardigheid observeren, het
verzagen van hout kan iets zeggen
over het omgaan met veiligheid. De
deelnemers in het project weten ook
bij de start van de opdracht welke
vaardigheid er geobserveerd zal
worden.

Verschillende testen

Overlegmomenten

Zoals ASI, Raven en MCMI. In samenwerking met het dagcentrum van De
Sleutel gebeurt er een betere screening van de mensen. De EuropASI is
een algemeen gebruikt interviewmodel dat door De Sleutel gebruikt wordt
en waarbij een ernstscore bepaald
wordt op de verschillende levensterreinen (lichamelijke gezondheid, arbeid,
opleiding en inkomen, drugs, alcohol,
justitie, familie, sociale en psychische
problematiek).

Wekelijks is er een overleg tussen de
deelnemer en de andere personen die
betrokken zijn in het netwerk.
Naargelang de problematiek kunnen
er meerdere partijen betrokken zijn,
maar standaard zijn in ieder geval de
werkvloerbegeleiders van de oriëntatie, de casemanager en de trajectbegeleider.

De Raventest is een intelligentietest,
niet om te weten hoe slim of dom
iemand is, maar wel om het leervermogen van iemand te kennen.
De snelheid om nieuwe technische
vaardigheden aan te leren hangt sterk
af van het leervermogen. Een derde
test is de MCMI, dit is een test om een
gedetailleerder zicht te krijgen op de
psychische problematiek.

Groepssessies
Eveneens in samenwerking met het
dagcentrum van De Sleutel worden
een aantal sessies rond motivatie
gehouden, deze vinden plaats in de
namiddag. Tijdens die sessies is er
ook ruimte voor individuele gesprekken met een begeleider van het dagcentrum.

Naast het overleg met de deelnemers
is er ook het interne overleg (indicatiestelling), waar men kan beslissen
over de start, het verleggen van de
doelstellingen, het uitbreiden van het
aantal dagen in het project of zelfs een
vroegtijdige stopzetting.
Na aﬂoop van de module volgt er een
advies dat heel uiteenlopend kan zijn:
een doorverwijzing naar de hulpverlening, de start van sollicitaties, een
opleiding volgen of het verder zetten
van vrijwilligerswerk in de sociale
werkplaats om verder te werken aan
de aandachtspunten die uit de oriëntatie komen. Met dit advies willen we
de mensen die uit de drughulpverlening komen en niet meer weten waar
te beginnen in hun traject naar werk
een nieuw perspectief geven op hun
toekomst. Het is dan uiteraard aan
hen om er iets mee te doen.

// Onderzoek //

Wie komt er naar de
behandelingscentra van De Sleutel?

Veerle Raes

Al sinds 1987 verzamelen de centra
verenigd in de VVBV - de Vlaamse
Vereniging van Behandelingscentra
Verslaafdenzorg - de kenmerken van
cliënten die in behandeling zijn in hun
centra. Jaarlijks worden deze cijfers
gepubliceerd in een rapport. De Sleutel houdt eraan de gegevens zo maximaal mogelijk te verzamelen en weer
te geven conform de adviezen van het
Europees Waarnemingscentrum voor
Drugs en Drugsafhankelijkheid1 in
Lissabon. Deze gegevens noemt men
TDI-gegevens2. Ze bieden een goed
beeld van welke personen beroep
doen op de behandelingscentra van
De Sleutel.
De eerste reeks gegevens vertelt iets
over het aantal cliënten dat zich tot de
zorgeenheden van De Sleutel wendt
met een hulpvraag. We onderscheiden
hierbij de vier belangrijkste types
voorzieningen: de ambulante dagcentra, het residentieel crisiscentrum en
de residentiële behandelingsprogramma’s, waarvan de werking hoofdzakelijk geﬁnancierd wordt vanuit RIZIVconventies; het residentieel kortdurend jongeren programma (RKJ) en het
Jongeren Oriëntatiecentrum (JOC t/m
oktober 2004), waarvan de werking
geﬁnancierd wordt vanuit de Bijzondere Jeugdzorg. In de ambulante centra worden daarnaast ook nog cliënten
begeleid met Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen (GAM) of in het kader
van een arbeidstrajectbegeleiding van
het Europees Sociaal Fonds (ESF).
In het jaar 2004 waren er in De Sleutel

aldus 986 nieuwe dossiers in de ambulante centra, 414 nieuwe dossiers
in het crisiscentrum en 72 nieuwe
dossiers in de residentiële behandelingsprogramma’s in het kader van de
RIZIV-conventie. Daarnaast noteren
we ambulant 84 nieuwe dossiers in
het kader van GAM en 206 nieuwe
ESF-dossiers. In de zorgeenheden voor
Bijzondere Jeugdzorg telden we in
2004 59 nieuwe dossiers.
De meeste van deze nieuwe dossiers
zijn volledig gedocumenteerd, maar
soms blijkt een cliënt hieraan te ontsnappen. In onderstaande graﬁek
geven we de verhouding gedocumenteerde cliënten per type voorziening/
ﬁnanciering weer.
(Zie graﬁek 1 p. 12)

Man
Vrouw
Totaal gemiddelde
N

DAG
26,18
25,73
26,10
731,00

Naast het eigen initiatief, neemt
de justitiële sector een belangrijke
plaats in als verwijzer in de ambulante
centra. Naar de residentiële centra
worden cliënten vaak verwezen vanuit
andere gespecialiseerde centra. Dit is
zeker het geval voor de residentiële
behandelingsprogramma’s die vrijwel
steeds worden voorafgegaan door een

EMCDDA: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

2

TDI: Treatment Demand Indicator

Een tweede reeks gegevens vertelt iets
over de leeftijd, het geslacht en de
nationaliteit.
In zowel de ambulante centra als de
residentiële behandelvormen is het
aandeel mannen het grootst (van 83%
in de ambulante centra tot 99% in de
residentiële behandelingsprogramma’s).
De gemiddelde leeftijd van de cliënten in de verschillende programma’s
wordt afzonderlijk voor de mannen en
de vrouwen weergegeven in onderstaande tabel. Bij de vrouwen ligt de
gemiddelde leeftijd steeds lager dan
bij de mannen.

RBC
RCP
25,18 25,73
20,00 23,53
25,10 25,43
67,00 410,00

Hieruit blijkt dat dit het meest gebeurt
in de ambulante centra en/of in het
kader van een trajectbegeleiding. In
het crisiscentrum en de residentiële
behandelingsprogramma’s is respectievelijk 99% en 93,1% gedocumenteerd. In de ambulante centra en in de
jongerenprogramma’s is dat respectievelijk 74,1% en 72,9%.

1

detoxiﬁcatie in het crisiscentrum of
een ambulant centrum.
(Zie graﬁek 2 p. 12)

GAM ESF/tew BijzJZ
25,67
29,01 16,08
21,60
26,00 15,66
25,32
28,72 16,02
57,00 115,00 43,00

De meeste cliënten hebben de Belgische nationaliteit (89% tot 98%). In
het crisisinterventiecentrum zien we
in vergelijking met de andere centra
meer niet-Belgen/niet-Europeanen
(8%).
Een derde reeks gegevens illustreert
dat de drugproblematiek geen geïsoleerde problematiek betreft en vaak
samengaat met andere sociaal maatschappelijke condities. We bespreken
achtereenvolgens de leefsituatie, het
hoogste onderwijsniveau en de belangrijkste bron van inkomsten.
(Zie graﬁek 3 p. 12)
Opvallend veel cliënten wonen nog
bij hun ouders. Daarnaast wonen ook
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In De Sleutel worden cliëntgegevens op een gestandaardiseerde
manier bijgehouden. Deze gegevens worden verwerkt door de
Dienst Wetenschappelijk Onderzoek.
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relatief veel cliënten alleen. In het residentieel kortdurend jongerenprogramma leven de minderjarige cliënten
vaak in een gecontroleerde omgeving.
Naar burgerlijke staat zijn de meeste
cliënten nooit getrouwd geweest.
(Zie graﬁek 4 p. 13)
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Bij de meeste cliënten reikt het diploma
niet hoger dan secundair onderwijsniveau (50 tot 70%). Voor 25 tot 40% is
dit zelfs nog lager, namelijk enkel lager
onderwijs.
(Zie graﬁek 5 p. 13)
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Gedocumenteerde dossiers

In de ambulante centra halen de
cliënten hun inkomen doorgaans uit
eigen beroepsactiviteiten. In de residentiële behandelingsprogramma’s
daarentegen vallen de cliënten vaker
terug op een uitkering –ziekte- en/of
invaliditeit of OCMW. 1 op 10 cliënten
is afhankelijk van een werkloosheidsuitkering.

1

AANDEEL GEDOCUMENTEERDE NIEUWE DOSSIERS 2004
PER TYPE VOORZIENING/FINANCIERING
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Niet gedocumenteerde dossiers

2

VERWIJZER CLIËNTEN IN BEHANDELING
PER TYPE VOORZIENING/FINANCIERING 2004
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Van de cliënten die een beroep uitoefenen is het merendeel arbeider.
Tenslotte geven we hieronder nog een
overzicht van het voornaamste middel
van de cliënten die in behandeling
komen.
(Zie graﬁek 6 p. 13)
Met uitzondering van de bijzondere
jeugdzorg, waar cannabis het meest
voorkomende belangrijkste probleemmiddel is (voor meer dan de helft van
de cliënten), is heroïne het belangrijkste probleemmiddel voor de meerderheid van de cliënten in alle andere
programma’s. Cannabis, cocaïne en
amfetamines vormen verder – meestal
in die volgorde - het belangrijkste
probleemmiddel voor een groot deel
van de cliënten (uitz.: bijzondere
jeugdzorg). Opvallend is dat cocaïne
in het crisiscentrum op de tweede
plaats komt. 4,7% van de cliënten in
de bijzondere jeugdzorg heeft ooit
gespoten. Dit cijfer ligt veel hoger in
de andere voorzieningen en varieert
tussen 32% (in de ambulante centra)
en 65% (in de residentiële behandelingscentra).
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Gebruiker

Medisch psychiatrisch ambulant

Omgeving

Medisch psychiatrisch residentieel

Welzijn en ggz

Juridisch
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Gespecialiseerde centra
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LEEFSITUATIE CLIËNTEN IN BEHANDELING
PER TYPE VOORZIENING/FINANCIERING 2004
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Met seksuele partner en kind(eren)

Met ouders

Met ouders

Alleen met seksuele partner

Met familie

Met familie

Alleen met kind(eren)

Met vrienden/vriendinnen

Met vrienden/vriendinnen
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HOOGSTE ONDERWIJSNIVEAU CLIËNTEN IN BEHANDELING
PER TYPE VOORZIENING/FINANCIERING
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Verslag
DDF-motiveringsdag Brugge
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Geen

Secundair Onderwijs

Lager Onderwijs

Hoger Onderwijs, Universiteit
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INKOMENSSITUATIE CLIËNTEN IN BEHANDELING
PER TYPE VOORZIENING/FINANCIERING 2004
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Geen

Ziekte/invaliditeit of pensioen

Eigen beroepsactiviteit

Partner, ex-partner of andere familieleden

RVA

Andere

OCMW
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LEEFSITUATIE CLIËNTEN IN BEHANDELING
PER TYPE VOORZIENING/FINANCIERING 2004
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Heroïne

Amfetamines

Cannabis

Voorgeschreven methadon

MDMA (xtc)

Alcohol

Andere opiaten

Slaap- en kalmeermiddelen

Andere psycho-actieve drugs

Cocaïne

Vluchtige snuifmiddelen

De wervers van De Sleutel werden
woensdag 23 maart 2005 om 9 uur in
het Dagcentrum te Brugge verwacht.
Dat betekende vroeg opstaan, maar
dat werd goedgemaakt door een
stralend zonnetje. Aan het station
kwam Rita (Brauwers) van De Sleutel ons persoonlijk afhalen. In het
Dagcentrum aangekomen voegde
Tom (Van Houtte) zich bij ons. Hij gaf
uitleg over de werking van De Sleutel, zowel over de preventie als over
de behandeling van de verslaafden
zelf. Hierna
konden we
nog vragen
stellen. We
kwamen te
weten hoe
lang de cliënten er verblijven, welke
weg ze volgen, dat preventie met
ex-drugverslaafden moeilijk is en
men vooral leert hoe men nee moet
zeggen. Om 11 uur nam Tom ons mee
naar het Mussennest. Hier werken er
mensen uit het deeltijds onderwijs
aan de renovatie van een boerderij.
Zo leren ze er attitudes om sneller in
de maatschappij te integreren.
Na de middag trokken we richting
stadscentrum. Daar trakteerde Rita
ons op een lekker ijsje uit een Italiaans ijssalon met keuze uit tientallen smaken. Zo zien de thuisblijvers
waarom ze beter wel aanwezig
waren! Daarna werd nog een terrasje
aangedaan wat de groepssfeer alleen maar bevorderde. Hartelijk dank
aan Tom, Rita en de wervers van De
Sleutel voor deze ﬁjne dag. En Frederic, dagen zoals deze zijn voor herhaling vatbaar!

Tine Festjens
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Gelijke kansenaanpak in ‘t Mussennest
leidt naar vrouwelijke tewerkstelling in de bouw

Paul De Neve

Meisjes tewerkstellen in het
Deeltijds Beroeps Secundair
Onderwijs… Meisjes bovendien tewerkstellen in de sector
‘bouw’… Met ons project Gelijke
Kansen in ’t Mussennest kozen
we niet meteen de makkelijkste
weg. Toch slaagden we erin om
20% vertegenwoordiging vanwege meisjes te krijgen binnen
dit leerwerkproject.
Eind april 2005 organiseerde De
Sleutel een ESF-studienamiddag rond
het Gelijke Kansen leerwerkproject
’t Mussennest. Op de studiedag werden de resultaten voorgesteld van ons
onderzoek rond Gelijke Kansen in het
Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs (DBSO) in het kader van ons project geﬁnancierd door het Europees
Sociaal Fonds (ESF). We stelden er ook
onze methodiek voor, die we hanteren
om de jongeren voor te bereiden op
de doorstroming naar de reguliere
tewerkstelling. De Sleutel startte in
september 2001 op vraag van de stad
Brugge een preventie- en tewerkstellingsproject op, speciﬁek gericht naar
jongeren uit het Deeltijds Onderwijs.
Op de achterliggende gronden van ons
dagcentrum in Brugge verbouwen we
er onder leiding van een uitgebreid
team begeleiders een oude kloosterboerderij, genaamd ‘t Mussennest.
Vanuit De Sleutel wilden wij ons tot
die groep jongeren richten met een
aanbod dat werken combineert met
het aanleren van de nodige attitudes.
Een leerwerkproject dus. Binnen het
intussen erkende brugproject willen
we naast jongens ook voluit meisjes
betrekken. Hiervoor vonden we steun
bij Europa. In november 2002 ging
ons Gelijke Kansenproject van start.
Ons onderzoek wees uit dat er heel

wat drempels zijn die beletten dat
we effectief meisjes aantrekken. Eén
van de belangrijkste drempels was
het ontbreken van een vrouwelijk
rolmodel. Om de toeleidende scholen
te overtuigen was het aanwerven van
een vrouwelijke werkleider een voorwaarde. Dankzij de steun van ESF, kon
dit effectief op de werkvloer gerealiseerd worden. Ook naar de bouw en
naar de scholen toe waren er echter
heel wat drempels. Deze knelpunten
- en hoe er werd mee omgegaan - werden verwerkt tot een overdraagbare
methodiek.

Actiemap rond gender
Onze methodiek werd op maat gemaakt van meisjes en jongens uit de
doelgroep van het deeltijds onderwijs.
De doelstelling was en is de jongeren
zo goed mogelijk voorbereiden op
de doorstroming naar de reguliere
tewerkstelling. Die doorstroming verloopt vooral bij meisjes niet altijd zo
vlot. Om ook andere initiatiefnemers
mogelijke drempels effectiever weg
te leren werken, willen we nu onze
kennis en ervaring opgedaan tijdens
dit gelijke kansenproject doorgeven.
In onze actiemap “Instrumenten om
met gender aan de slag te gaan” bundelen we hiervoor heel wat bruikbare
toepassingen en werkinstrumenten.
De map is een nuttig instrument voor
iedereen die werkt met jongeren die
voor een belangrijke keuze staan (studierichting of soort werk) en ook voor
alle eerder zijdelings betrokken partijen (ouders, sector bouw,…). De map
is bovendien gemaakt op maat van wie
met jongeren uit het deeltijds onderwijs werken. Naast coördinatoren
en teamleden van de diverse centra
deeltijds onderwijs, inrichters van een
brugproject, of tewerkstellingsbegelei-

der in het deeltijds onderwijs, vinden
ook werkleiders in een tewerkstellingsproject gericht naar kansengroepen er dus zeker hun gading.
In een eerste luik van de actiemap
geven we vier checklists waarin we
telkens waarschuwen voor valkuilen,
oplossingen suggereren en argumenten aanleveren die u kunnen wapenen
om met succes rond gender aan de
slag te gaan. De eerste lijst bekijkt
knelpunten vanuit het standpunt van
de inrichter van een brugproject. De
tweede is op maat gemaakt van de
bouwsector, de derde is geschreven
in functie van het gender-sensitiever
benaderen van ouders. De laatste
checklist kan helpen in de communicatie naar de tewerkstellingsbegeleider
toe. In het tweede luik van de actiemap vindt u een aantal oefeningen en
checklists speciﬁek rond gender. In
het derde luik wordt met ‘Unplugged’,
een reeks activiteiten uitgewerkt voor
meisjes en jongens die handelen rond
sociale vaardigheden en gender. Deze
kunnen ingepast worden in bestaande
onderwijspakketten of deel gaan uitmaken van vormingsmomenten naar
jongeren toe. Gekoppeld aan de actiemap is er een uitgebreid rapport voorhanden met daarin o.m. de resultaten
van onze onderzoeken, een speciﬁek
genderhoofdstuk en een uitgebreide
omschrijving van de methodiek van
onze werking in ’t Mussennest. Het
rapport is raadpleegbaar op onze website (www.desleutel.be), maar kan ook
op papier of op cd-rom aangevraagd
worden.

Kennis meisjes gaat
niet langer verloren
In ’t Mussennest werkt het team van
De Sleutel heel intensief rond gelijke
kansen, attitudes en sociale vaardig-

Brochure “Gelijke Kansen in
‘t Mussennest”

Meisjes in de bouw.
‘t Mussennest bewijst dat dit kan.

heden. ’t Mussennest is immers veel
meer dan een tewerkstellingsproject
gericht naar jongeren uit het Deeltijds
Onderwijs. Dankzij een positieve attitudegerichte aanpak stimuleren we de
jongeren binnen een duidelijke structuur en zorgen we ervoor dat ze echt
gewapend kunnen doorstromen naar
de reguliere tewerkstelling. Op vijf jaar
tijd konden we bijna 80 jongeren de
juiste arbeidsattitudes bijbrengen en
hun een beter toegangsticket bezorgen voor een succesvolle instap in de
volwassenenwereld en de werkende
samenleving. Dankzij het ESF-project Gelijke Kansen in ’t Mussennest
stromen nu meer meisjes door naar
tewerkstelling, zelfs binnen de bouw.
Hun opgedane kennis gaat niet langer
verloren. Vandaag wordt niet meer
dan 1,3 % van de tewerkstelling bij
arbeiders in de bouw effectief ingevuld door vrouwen. Met 2 meisjes op
10 plaatsen boekt de werkvloer in ’t
Mussennest dus een opmerkelijk resultaat. De aansluitende doorstroming
naar de reguliere tewerkstelling loopt
echter minder vlot. De bouw worstelt
nochtans met een groot tekort aan
arbeidskrachten. Recente cijfers van
het Fonds voor Vakopleiding in de
Bouw (FVB) tonen aan dat er alleen
al in West-Vlaanderen 1104 knelpuntvacatures zijn, verdeeld over 14 knelpuntberoepen in de bouw. Voorlopig
tellen we in die provincie iets meer
dan 200 (amper 1%) arbeidsters in de
bouwsector. In deze provincie zijn er
in meer dan 4000 bouwbedrijven actief. Daarom willen we de bouwsector
echt warm maken voor het aanwerven
van meisjes. We kregen hiervoor intussen zelfs de steun van de belangrijkste
werkgeversfederaties in de bouw
(Confederatie Bouw en Bouwunie).
Ons kleinschalig project kan op die

manier een bescheiden bijdrage leveren in het sensibiliseren van de sector.
Uiteindelijk zullen echter grotere cultuur- en structuurwijzigingen nodig
zijn om vrouwen echt voluit in de bouw
te laten instromen.

individueel en op maat te kunnen
werken en tot resultaten te komen.
Bovendien stellen we ons de vraag
of naast het systeem van de brugprojecten er ook geen mogelijkheid moet
gecreëerd worden waardoor de doelgroep uitgebreid kan worden, zodanig
dat er eveneens kan gewerkt worden
met jongeren die niet of nergens in
een school ingeschreven zijn. Op die
manier zouden we de categorie van de
straatjongeren, die eigenlijk vandaag
uit de boot valt, toch opnieuw kunnen
opvangen en begeleiden naar werk.

Deeltijds onderwijs hoog op
politieke agenda
Onderwijsminister Frank Vandenbroucke (SP.A) vaardigde op onze studiedag
raadgever Kim Lievens af als deskundige inzake leren en werken vanwege
het kabinet. Deeltijds onderwijs staat
vandaag dan ook hoog op de politieke
agenda. Minister Vandenbroucke
noemt deze jongeren de moeilijkste
groep binnen het onderwijslandschap.
Tijdens het debat konden we dieper
ingaan op het gebrek aan motivatie
dat veelal binnen deze doelgroep
leeft. We confronteerden raadgever
Kim Lievens met het probleem van
het ontbreken van de wettelijke verplichting inzake de tewerkstelling in
het deeltijds onderwijs. Zolang hier
geen oplossing voor komt, zal het
motivatieprobleem blijven bestaan.
Raadgever Kim Lievens repliceerde
dat de minister eerstdaags een pakket
maatregelen zou voorstellen om hieraan tegemoet te komen.
Ook het ﬁnancieringssysteem van de
brugprojecten werd in de marge van
ons rapport in vraag gesteld. Er dient
immers een oplossing te komen voor
het gebrek aan middelen voor het installeren van een goede omkadering.
Het systeem van de brugprojecten
voorziet wel in een ﬁnanciering voor
de tewerkstelling van de jongeren.
Voor het omkaderend personeel zijn
er echter alsnog geen middelen. Het
voorzien van een uitgebreide en gediversiﬁeerde omkadering is echter
noodzakelijk om met deze doelgroep

De Actiemap “Instrumenten om met
gender aan de slag te gaan” kan aangevraagd worden bij het projectenbureau van De Sleutel, bij Paul De Neve
(tel 09 210 87 38 of via
paul.de.neve@fracarita.org)

Ex-jongere uit project
’t Mussennest getuigt
Ik ben Ulrieke, een meisje dat graag
tussen jongens werkt. Toen ik hier
toe kwam, werd ik meteen als gelijke
behandeld want dat was ook wat ik
wenste. Het weekend in de Ardennen
was leuk … je leerde iedereen ook eens
op een andere manier kennen.
NFTE was een heel leerrijke ervaring.
Leren zelf ondernemen en zelfvertrouwen opbouwen was iets dat ik goed
kon gebruiken. De begeleiding over de
9 maanden was goed. Als er problemen op de werf waren, werd daar over
gepraat en samen naar een oplossing
gezocht. Ook als je thuis problemen
had, stond iedereen voor je klaar.
Altijd een luisterend oor en altijd een
schouder om op te huilen. Als ik op alles terugkijk … zie ik alleen vreugde en
vele dingen die ik heb bijgeleerd. Niet
alleen dingen om te doen … maar ook
dingen om te zijn. (april 2005)
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Werkleider Hugo geeft instructies aan
de cursisten.

// Adressen //

Directie & centrale diensten
Jozef Guislainstraat 43A
9000 Gent
T 09 210 87 10
F 09 272 86 11
E de.sleutel.info@fracarita.org
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Bezorg ons uw mail adres
Via dit donateurs-magazine wil De Sleutel u informeren over de werking
van ons netwerk en regelmatig een stand van zaken brengen van
onze diverse projecten. We willen hiermee ook aangeven hoe
uw giften besteed worden.
Het drukken van dit magazine wordt ons gratis aangeboden door
drukkerij Die Keure, dit uit sympathie voor de vele donateurs.
Per zending betalen we echter nog steeds € 0,18 Help ons ook hier
te besparen door ons uw e-mailadres te bezorgen, zodat we u dit
magazine voortaan digitaal kunnen toesturen. Met dank om
uw gegevens te willen doorgeven (onze databank wordt beheerd
overeenkomstig de privacywetgeving). U kan u later op
elk moment weer probleemloos uitschrijven.
Vul onderstaand formulier in en help ons onze kosten te drukken en
daardoor nog beter uw gift te investeren in onze werking.

Ik wens het donateursmagazine voortaan digitaal te ontvangen:
Naam ____________________________________________________________________________
Voornaam ______________________________________________________________________
Adres (waar u dit magazine ontvangen heeft) ___________________________
____________________________________________________________________________________

Straat _____________________________________________________ nr __________________
Postcode _______________________________________________________________________
Gemeente ______________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________
•

•

Indien gewenst kan u ook inschrijven op onze andere e-zines
(kruis aan indien gewenst)
wenst ook het e-zine van de dienst preventie van
De Sleutel te ontvangen
wenst het algemene e-zine gericht naar de hulpverlening te ontvangen
(dit kan u ook op onze website zelf via www.desleutel.be)
Indien gewenst kan u zich ook expliciet laten schrappen uit ons mailingbestand voor het gedrukte donateurs-magazine (wordt automatisch door
onze diensten uitgevoerd bij opgave e-mail adres)
wenst het donateursmagazine op papier niet meer te ontvangen
Overmaken naar De Sleutel
Dienst Externe Relaties
Jozef Guislainstraat 43A
9000 GENT
fax 09 272 86 11
de.sleutel.info@fracarita.org

Dagcengtrum Antwerpen (DCA)
Dambruggestraat 78
2060 Antwerpen
T 03 233 99 14
F 03 225 10 24
E dca.info@fracarita.org
Dagcentrum Brugge (DCBG)
Barrièrestraat 4
8000 Brugge
T 050 40 77 70
F 050 40 77 79
E de.sleutel.dc.brugge@fracarita.org
Dagcentrum Brussel (DCBL)
Aanbeeldstraat 14
1210 Sint-Joost-ten-Node
T 02 230 26 16
F 02 230 75 96
E de.sleutel.dc.brussel@fracarita.org
Dagcentrum Mechelen (DCM)
F. De Merodestraat 20
2800 Mechelen
T 015 20 09 64
F 015 20 09 65
E de.sleutel.dc.mechelen@fracarita.org
Dagcentrum Gent (DCG)
Meerhem 30
9000 Gent
T 09 234 38 33
F 09 223 34 55
E de.sleutel.dcg@fracarita.org
Crisisinterventiecentrum (CIC)
Botestraat 102
9032 Wondelgem
T 09 231 54 45
F 09 231 67 15
Therapeutische Gemeenschap
Merelbeke (TGM)
Hundelgemsesteenweg 1
9820 Merelbeke
T 09 253 44 40
F 09 253 44 35
E de.sleutel.tg.merelbeke@fracarita.org
Therapeutische Gemeenschap
Gent (TGG)
Jozef Guislainstraat 43A
9000 Gent
T 09 342 88 01
F 09 342 87 95
E tgg@fracarita.org
Residentieel Kortdurend
Jongerenprogramma
Zuidmoerstraat 165
9900 Eeklo
T 09 377 25 26
F 09 377 78 64
E de.sleutel.rkj@fracarita.org
VZW Sociale Werkplaatsen
De Sleutel (SW)
Mahatma Gandhistraat 2A
9000 Gent
T 09 232 58 08
F 09 232 58 18
E de.sleutel.soc.werkpl@fracarita.org
Preventiedienst
Jozef Guislainstraat 43A
9000 Gent
T 09 231 57 48
F 09 272 86 11
E de.sleutel.preventie@fracarita.org

