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Beste donateur,
We zijn gelukkig op u te mogen rekenen in het bijzonder in een jaar waar de overheid ons
nog meer in de steek laat. Bij de opmaak van onze begroting worden we geconfronteerd
met een uitzonderlijk hoog tekort van bijna 245.000 euro, of 3 % van onze totale omzet
van 9 miljoen euro. Een klein percentage maar grote getallen en grote gevolgen.
Hoe is zoiets mogelijk? We slagen er reeds 6 jaar op rij in om met hulp van iedereen de
eindjes aan elkaar te knopen en voor heel veel mensen degelijke hulp te bieden. Wat
gebeurt er dan dit jaar en hopelijk slechts dit jaar.
We worden geconfronteerd met 4 zware posten.
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Weetjes

1. Onze preventie ontvangt nog steeds geen structurele subsidies waardoor we elk
jaar voor 125.000 euro in het rood gaan. We blijven dit hardnekkig volhouden omdat
preventie en jongeren ook onze prioriteiten zijn en blijven en Minister Vervotte zoekt
voor 2007 een structurele oplossing. Onze preventie activiteiten kunnen we over heel
Vlaanderen blijven voeren dank zij uw giften en dank zij het mecenaat van KBC en C&A.
2. Via bijkomende subsidiekanalen krijgen we een 56 voltijdse personeelseenheden
gesubsidieerd, mankracht die we nodig hebben om alle hulpvragen te kunnen bolwerken. Deze subsidie is steevast te laag en volgt niet de anciënniteit, die we wettelijk
dienen toe te passen. Hoe meer kwaliteit en ervaring we opbouwen des te meer deze
verliespost van 57.000 euro toeneemt. De ganse verslavingsector kampt met hetzelfde
probleem. We drongen bij opeenvolgende regeringen aan om dit probleem ten gronde
te regelen. Zonder enig resultaat.
3. De besparingsmaatregel van Minister Demotte om onze maximum facturatie capaciteit te verminderen van 95 % naar 92 % kost ons 96.000 euro. Een som die afgaat van
onze werkingskosten, wat niet mogelijk is. In alle afdelingen liggen de werkingskosten
reeds dermate laag dat onze infrastructuur langzaam afbrokkelt bij gebrek aan investeringsmogelijkheden. Ondanks groot protest van de hele verslavingssector gaat minister Demotte gewoon door met deze besparingsmaatregel, ook voor de volgende jaren.
4. Voor onze dagcentra wordt vanaf 1 juli 2004 personeel, dat door Maatschappelijke
Integratie projectmatig werd gesubsidieerd, structureel geïntegreerd in onze Riziv conventie. We dienen echter met dezelfde equipes 2000 sessies groepsbehandeling meer
uit te voeren. Voornamelijk in ons dagcentrum te Antwerpen kunnen we dit niet op
korte termijn realiseren. Onze infrastructuur en onze werking kunnen we onmogelijk
op korte termijn hierop aanpassen. Het geraamde verlies bedraagt voor dit werkjaar
150.000 euro.
Dit zijn de hoofdbrokken. We moeten dan nog meerekenen dat nagenoeg alle afdelingen
door de besparingsmaatregelen, de verhoging van de case load en de gebrekkige betalingen van remgeld in het rood gaan duiken. Het is niet plezant om steeds meer en beter te
werken en daar slechte cijfers aan gekoppeld te zien.
We blijven echter realistisch en pragmatisch. We proberen de schade te beperken tot dit
ene werkjaar en we voeren nog een aantal onderhandelingen die de schade kunnen beperken.
Dankzij uw bijdragen kunnen we in deze moeilijke omstandigheden in elk geval verder
preventie verzekeren en onze prioriteit op jongeren gericht houden. Ook de voor ons zo
belangrijke opleiding van onze medewerkers en daardoor onze kwaliteit van zorg is ook
dank zij u verzekerd. Ook kunnen we onze methodieken steeds verbeteren en meer wetenschappelijk onderbouwen. Ons peterschapsproject Kunci in Indonesië is met uw hulp
alive and kicking drugs.
We zijn heel ﬁer om in ons werk zoveel steun te mogen ontvangen. In 2005 vervoegden
4700 donateurs de rangen.

// Onderzoek //

Grensoverschrijdend onderzoek
zoekt naar verklaringen voor druggebruik bij tieners
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MIDDELENGEBRUIK BIJ 14- à 18-JARIGEN
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‘In het kader van een grensoverschrijdend project
peilden we naar het gebruik van legale en illegale
middelen bij 14- tot 18-jarige jongeren. Een anonieme en schriftelijke vragenlijst werd ingevuld
door 3300 leerlingen die deel uitmaakten van een
toevallige steekproef in het secundair onderwijs
in Zeeland, West- of Oost-Vlaanderen. De medewerking van de scholen en van de leerlingen was
uitzonderlijk hoog wat een garantie inhoudt wat
betreft de betrouwbaarheid en kwaliteit van de
resultaten’, zo verzekert Geert Lombaert van de
Dienst Wetenschappelijk Onderzoek bij De Sleutel.
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In de provincies Oost- en West-Vlaanderen en de
Nederlandse provincie Zeeland werden ruim 3000
14- tot 18-jarige jongeren bevraagd omtrent hun
middelengebruik. Dit onderzoek van De Sleutel
geeft niet alleen een goed beeld van het middelengebruik bij jongeren. Het brengt vooral in kaart
wat de risico- en beschermende factoren zijn en
gaat op zoek naar verklaringen. De Sleutel stelde
recent de resultaten voor van het onderzoek, uitgevoerd dankzij middelen van Euregio Scheldemond.
We hadden een gesprek met Geert Lombaert,
onderzoeksmedewerker van De Sleutel die het
onderzoek uitvoerde.

��

De Sleutel heeft een ruime ervaring inzake onderzoek
naar middelengebruik bij jongeren. Zo werden in het verleden in opdracht van lokale overheden reeds bevragingen georganiseerd in onder meer Brugge, Oostende en
Beveren. Voor het eerst kon onze dienst Wetenschappelijk Onderzoek ook een grensoverschrijdende bevraging
uitvoeren. Op basis van die resultaten formuleerde onze
afdeling Preventie concrete beleidsaanbevelingen.

ooit
recent

��

Innovatief Euregio-onderzoek

‘Bij de 14- tot 18-jarige scholieren stellen we vast
dat het gebruik van alcohol het meest verspreid
is. Bijna iedere jongere (94%) heeft ooit alcohol
gedronken. 64% was ook al eens dronken. Meer
dan de helft (58%) heeft ooit sigaretten gerookt
en bijna één op drie (32%) heeft al eens cannabis
geprobeerd. Voor XTC gaat het om 7% die het middel ooit gebruikte en voor amfetamines om 5%.
Indien we echter kijken naar het recente gebruik
of het gebruik tijdens de laatste maand, verandert
het plaatje grondig. Voor de illegale middelen
stellen we vast dat het gebruik veel meer van voorbijgaande aard is. Bij veel jongeren beperkt het
zich tot experimenteren. Bij de legale middelen zet
het gebruik zich als het ware vaker door. Tijdens
de laatste maand dronk vier of vijf (81%) alcohol,
bijna één op drie (30%) was ook eens dronken,
en eveneens één op drie (32%) rookte sigaretten.
Voor cannabis gaat het om 13%, terwijl 1% van de
jongeren ook XTC en amfetamines gebruikte tijdens de laatste maand’, aldus Geert Lombaert.

Is er een stijging waar te nemen?
De cijfers liggen in de lijn van ons eerder onderzoek. Met betrekking tot het middelengebruik
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Wat zijn de voornaamste cijfers?
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door 14- tot 18-jarige jongeren doen zich met andere woorden geen spectaculaire ontwikkelingen
voor.
Speciﬁek aan dit grensoverschrijdend onderzoek
is dat er voor het eerst ook gegevens werden verzameld over het zogenaamde drugtoerisme bij
jongeren. ‘Zowel voor het aankopen van sigaretten, alcohol als cannabis is 3 tot 4% van de jongeren al meerdere keren de Belgisch-Nederlandse
grens overgegaan. Vanuit Zeeland komt men iets
vaker naar Vlaanderen voor het aankopen van
alcoholische dranken, terwijl het omgekeerde het
geval is voor cannabis’, zo licht onderzoeker Geert
Lombaert toe.
Het onderzoek concentreert zich niet louter op
een beschrijving van het middelengebruik bij jongeren, maar probeert dit middelengebruik ook te
verklaren. ‘Door de speciﬁeke analyse zijn we erin
geslaagd om een aantal duidelijke risico- en protectieve factoren bloot te leggen.
Dit zijn factoren uit de leefwereld van jongeren die
de kans op gebruik van legale en illegale middelen
doen toenemen of afnemen. Het gaat daarbij niet
om de traditionele risicogroepen zoals bepaalde
onderwijsvormen, onderwijsnetten, gebroken
gezinnen, ... Indien je rekening houdt met andere
kenmerken maakt het zelfs geen enkel verschil uit
of de jongere uit een gebroken gezin komt of niet,
in het vrij of gemeenschapsonderwijs zit, in het
ASO of het BSO’, zo licht Geert Lombaert toe. Het
onderzoek doorprikt hiermee enkele clichés.

Daarnaast komen ook nog andere factoren aan het
licht. Zo is er bijvoorbeeld een cruciaal verband
tussen uitgaan en middelengebruik. Jongeren die
meer uitgaan, lopen meer risico om sigaretten,
alcohol, en cannabis te gebruiken.
Naarmate jongeren menen dat ze vlotter toegang
hebben tot een bepaald product, stijgt de kans
op gebruik terwijl de kans daalt indien men oordeelt dat middelengebruik lichamelijke of andere
schade teweegbrengt.
Ook het zelfbeeld van de jongere speelt een belangrijke rol: jongeren met een positief zelfbeeld
zijn in zekere mate ‘beschermd’ tegen het gebruik
van diverse middelen.
Algemeen geldt dat de factoren die het sterkst samenhangen met middelengebruik verwijzen naar
kenmerken waarop je kan inspelen via het preventiewerk. ‘Dit biedt hoopvolle perspectieven en
kansen voor het uitbouwen van preventieprojecten
of -programma’s. Het is dan ook aan te bevelen
om dit grensoverschrijdend aan te pakken. Het
onderzoek toont immers duidelijk aan dat er geen
fundamenteel verschil is tussen de provincies,
tussen steden en kleinere gemeenten, tussen
gemeenten aan de grens en gemeenten verder af
van de grens’, zo besluit Geert Lombaert.
Een volledig overzicht van de resultaten kan u
nalezen op onze website www.desleutel.be (onder
wetenschappelijk onderzoek).

Welke factoren zijn dan wel doorslaggevend?
‘De voornaamste risicofactor voor legale èn illegale middelen is het gebruik door vrienden en
ouders, het voorbeeldgedrag. De afkeuring vanwege de ouders en vrienden werkt daarentegen
beschermend. Dit betekent niet dat de jongere
door zijn ouders en vrienden aangezet wordt om
te gebruiken, maar dat de jongere het gedrag gaat
vertonen van zijn vrienden en ouders of het gedrag
dat hij veronderstelt dat de vrienden en ouders
vertonen’, aldus Geert Lombaert.
Schema
Risico- en protectieve factoren
naar belangrijkheid

// Preventie //

Druggebruik maakt deel uit
van leefstijl jongeren
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Het recente grensoverschrijdende onderzoek rond
middelengebruik uitgevoerd door de Sleutel (lees
blz. 3-4) heeft een duidelijke brug geslagen naar
het preventiewerk. ‘De gegevens van ons onderzoeksrapport zijn een goede basis voor preventie.
Niet alleen voor professionele preventiewerkers,
maar ook voor ouders, vrienden, jeugdleiders,
trainers en leerkrachten. Onze lijst met aanbevelingen is niet volledig. Sommige zijn ook niet
nieuw. Maar ze wegen wel omdat ze gebaseerd
zijn op bewijzen. De aanbevelingen staan ook niet
elk op zichzelf. Alleen een gecombineerde en simultane aanpak werkt. Toch hoef je niet met alles
tegelijk te beginnen’, aldus Peer van der Kreeft,
hoofd van de afdeling Preventie van De Sleutel.

Het onderzoek van De Sleutel stelt vast dat de
beginleeftijd voor roken en alcohol voor een grote
groep jongeren 13 jaar of jonger is. 10% rookte al
op zijn 11de jaar. Er is ook een duidelijke samenhang tussen gebruik van één middel en een ander.
‘Het blijft dan ook een belangrijke doelstelling
om de beginleeftijd zo veel mogelijk uit te stellen.
Dat heeft een effect op het algemene druggebruik
onder de bevolking. Dus moeten schoolgebonden
preventieactiviteiten in de lagere school geïntegreerd worden, congruent met de programma’s in
de middelbare school, aldus Peer van der Kreeft.
Het onderzoek wijst ook uit dat alcopops zoals
breezers evenveel door 2de graders als 3de gra-

ders worden gedronken. ‘Daarom oordelen wij dat
speciﬁeke informatie over de samenstelling van
deze dranken nodig is voor jongeren van 14 tot 16
jaar en hun ouders. Ook informatie over de functie
van het suikergehalte in deze drankjes is nuttig.
Suiker heeft immers een gewenningsbevorderende functie in combinatie met alcohol. In combinatie met zo’n speciﬁek informatieproject heeft
strengere controle op de beschikbaarheid van
deze drankjes voor min 16-jarigen, bijvoorbeeld
op jongerenfuiven, meer kans op slagen’, zo verduidelijkt Peer van der Kreeft.
De motieven om drugs gebruiken die uit het onderzoek blijken zijn vooral: ‘omdat het lekker is’,
‘uit nieuwsgierigheid’ en ‘omdat het bij het uitgaan hoort’. Bij roken is uit verveling een uitschieter en 30% gebruikt cannabis om problemen te
voorkomen. De motivatie omdat mijn vrienden het
ook doen of om bij de groep te horen wordt veel
minder aangevinkt door de scholieren.
‘Dit betekent dat het gebruik van drugs, ook cannabis, voor jongeren onderdeel is van een leefstijl.
Het heeft dan ook weinig zin om te proberen cannabisgebruik voor middelbare scholieren als marginaal te betitelen’; aldus van der Kreeft die er op
wijst dat preventie zich dus niet enkel moet richten
op druggebruik zelf. Ook de manier van uitgaan,
de vrije tijdsbesteding, de omgang met vrienden
zijn aangrijpingspunten voor preventie.
Opmerkelijk is ook het duidelijk verband tussen
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gebruik en afkeuring door vrienden. ‘Hier heeft
het onderzoek een heel duidelijk verband aangetoond. Voor alle producten, uitgezonderd slaapen kalmeermiddelen, is afkeuring door vrienden
een beschermende factor.
Een standpunt innemen over drugs kan dus bijdragen tot minder druggebruik bij een ander. Daarvoor moet je wel de kans krijgen dat te verwoorden. Je mag als ouder of leerkracht dan ook niet te
snel denken dat gesprekken over drugs toch niets
uithalen’, zo stelt Van der Kreeft.
Verder is er een duidelijk verband met de afkeuring en gebruik door ouders. Afkeuring is een
beschermende factor en gebruik door de ouders
vormt een risicofactor voor gebruik. Het gaat dan
vooral over legale drugs. De socio-culturele sector, maar ook de bedrijven die een beleid willen
voeren omtrent roken, alcohol of andere drugs,
kunnen hier volgens De Sleutel een relevante rol
spelen. ‘Afkeuring van druggebruik wordt door ouders soms ondergewaardeerd omdat ze het effect
ervan betwijfelen. Voorlichters kunnen ouders het
verschil duidelijk maken tussen perceptie van afkeuring en het opgeheven vingertje als versteende
uitdrukking. Soms zegt een blik of een zijdelingse
verwijzing meer dan een expliciete preek’, aldus
Peer van der Kreeft.
Tevens bevestigt dit resultaat de voorbeeldfunctie
van ouders. Zeker voor wat betreft gebruik van
alcohol en slaap- of kalmeermiddelen mag dit in
lokale campagnes wel in de kijker worden gesteld.

Dat zijn bij uitstek producten die vader of moeder
in een heel gewoon geworden patroon gebruiken,
zonder over een voorbeeldfunctie na te denken.
De sterke samenhang van de aanbodzijde met
het gebruik van alle producten, ook andere illegale drugs dan cannabis, maakt ook hiervan een
belangrijke risicofactor. ‘De school moet in haar
drugbeleid daarom maatregelen en protocols opnemen die met drugbezit en distributie te maken
hebben, zo stelt van der Kreeft.
Een goede risico-inschatting vormt dan weer een
beschermende factor ‘Wie de risico’s van gebruik
met andere woorden hoog inschat, gebruikt minder legale drugs, minder cannabis en veel minder
andere illegale drugs. Goede preventie heeft
daarom nood aan een component voorlichting.
Maar voorlichting over effecten en risico’s is niet
enkel voorbehouden aan het onderwijs. Elke overheid bewijst haar bewoners een grote dienst door
ook op het internet een leesbare en vooral correcte
weergave te doen van de feiten over drugs’, zo
stelt Van der Kreeft.
Opmerkelijk is ook dat assertiviteit in de klas
een risicofactor is voor gebruik van cannabis. Dit
gedrag werd getoetst aan de vragen als “Ik vind
het vervelend om voor de klas te komen” – “Als
ik namens mijn klas iets moet zeggen tegen de
leerkracht, dan durf ik dat best”. Dit verband is
er niet voor andere illegale drugs. Voor preventie
op school impliceert dit dat je ook aan deze groep
jongeren, als je ze kunt samenbrengen, selectieve
preventie kunt aanbieden. Ook buiten school biedt
dit een belangrijk element voor sensibilisatie omtrent druggebruik bij tieners.
Het onderzoek leert tot slot ook dat jongens meer
risico lopen op dronkenschap of frequent cannabisgebruik, meisjes op gebruik van kalmeer- en
slaapmiddelen. ‘Dit is dan ook een reden om dat
gender-aspect nader te onderzoeken, maar ook
om voor lessen over drugpreventie de klas af en
toe op te splitsen in een jongens- en een meisjesgroep’, zo stelt nog Peer van der Kreeft.

// Internationaal //

“Unplugged works”
Effecten van EU-DAP preventieprogramma aangetoond

Een gezelschap van onderzoekers en preventiespecialisten stelde in Lissabon
op 16 december vorig jaar de resultaten voor van het eerste Europese drugpreventieprogramma. Deze voorstelling vond plaats in de schoot van het Europese
Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugproblemen (EMCDDA). Voor het eerst
kan wetenschappelijk worden aangetoond dat preventie echt werkt.
De Sleutel leverde samen met een 15-tal middelbare scholen een belangrijke
bijdrage tot dit vernieuwende project. Van de 12-14 jarigen die het programma
volgden is, drie maanden nadien, de kans ten opzichte van andere leerlingen
26% minder om dagelijks te roken, 35% minder om regelmatig dronken te zijn en
23% minder om cannabis te beginnen gebruiken (telkens in de voorbije maand).

Peer van der Kreeft

Het EU-DAP programma is de eerste
evaluatie van een Europees
drugpreventieprogramma. EU-Dap
staat voor Drug Addiction Prevention.
Het project, geﬁnancierd door de
Europese Commissie in 2003, betrok
mensen en middelen van 7 landen, 9
regionale centra, 143 scholen en meer
dan 7000 leerlingen. De groep die onderzocht werd is tussen 12 en 14 jaar.
Op het ogenblik dat het onderzoek
begon telde EU-DAP 35% leerlingen
die rookten, 8% had ooit cannabis of
andere illegale drugs gebruikt en 24%
was minstens al één keer dronken
geweest.

12 lessen voor leerlingen tussen
12 en 14 jaar
Deze groep werd blootgesteld, zoals
de onderzoekers het noemen, aan
Unplugged, een preventieprogramma
gebaseerd op het lifeskills model en
uitgewerkt door een team van experten in preventiedesign en evaluatie
van gezondheidszorg. Dit team, onder

leiding van Peer van der Kreeft, hoofd
preventie van De Sleutel, stelde het
programma samen van 12 lessen van
een uur. Het vertrok van recente aanbevelingen voor grotere effectiviteit
van preventie, zoals beperking van
de intensiteit en duur van het programma, combinatie van kennis over
drugs met het trainen van persoonlijke
of interpersoonlijke vaardigheden,
aandacht besteden aan normatieve
opvoeding.
Unplugged bevat ook een module voor
het betrekken van ouders en in sommige scholen werd een peer to peer
strategie toegevoegd, waarin een paar
leerlingen een extra rol toebedeeld
krijgen om de lessen in een informeel
kader te bespreken. Op http://www.
eudap.net/ staat het programma in
detail beschreven. Op de voorstelling
in Lissabon was het duidelijk dat alleen al de realisatie van het programma een prestatie zonder weerga is.
Voor het eerst is er een lesprogramma

Resultaten tonen dat het EU-DAP
programma effectief is
EU-DAP evalueerde het Unpluggedprogramma door het te geven aan
3500 leerlingen en de resultaten hiervan te vergelijken met die van 3500
leerlingen die het programma niet
krijgen.
Wat een interventieschool of controleschool werd was at random bepaald
om een sterke evaluatie te garanderen. De evaluatie bestond uit de
bevraging van de leerlingen vóór de
lessenreeks en nog eens op het einde
van het schooljaar, drie maanden na
het einde van de lessen. De anonieme
vragenlijst verzamelde intensiteit van
rookgedrag, alcohol- en andere druggebruik naast informatie die daar mee
samenhangt.
De resultaten die in het EMCDDAinstituut werden voorgesteld op 16
december tonen de effectiviteit van
het programma. Na het volgen van de
Unplugged lessen hebben de leerlingen drie maanden nadien 26% minder
kans om dagelijks te roken, 35%
minder kans op regelmatige dronkenschap en 23% minder kans om cannabis te beginnen gebruiken. Zo toont
EU-DAP aan dat het programma een
aangetoond positief effect heeft op
wat het wil bereiken: uitstellen van de
beginleeftijd en verminderde overstap
van experimenteren naar regelmatig
gebruik.
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op Europese leest geschoeid waar in
7 landen overeenkomst over is bereikt.
Unplugged werd een solide en sterk
programma genoemd dat met de resultaten van het onderzoek nog meer
instrumenten heeft gekregen om te
verbeteren.
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Giovanna Campello verantwoordelijk
voor preventie van de UNODC, United
Nation Ofﬁce on Drugs and Crime,
is bijzonder tevreden dat EU-DAP 7
landen heeft samengebracht om een
handboek voor preventie samen te
stellen die evidence based is. Het
Unplugged programma is streng geevalueerd en gevalideerd, het is een
preventiestrategie met een aangetoond resultaat. Dat noemt Campello
een extreem goede prestatie. Zeker
wanneer het materiaal publiek domein
wordt.

EMCDDA: DAP is goedkoper dan
Amerikaanse studies
Het is zonder twijfel een verdienste
dat het EU-DAP team een evaluatie
op Europese schaal van een Europees
product heeft uitgevoerd. Meestal
moeten we ons voor preventie baseren
op Amerikaanse onderzoeken die dan

bovendien gaan over producten die
achteraf veel te duur blijken om te
kunnen worden gebruikt.
Ook de evaluatie zelf is volgens het
EMCDDA erg goedkoop geweest. De
kost is absoluut niet te vergelijken met
deze van Amerikaanse vergelijkbare
onderzoeken. In EU-DAP heeft de Europese samenwerking extra kracht aan
het resultaat gegeven. Gregor Burkhart, die de preventieprogramma’s in
Europa monitort voor het EMCDDA,
noemt het EU-DAP resultaat “sterk,
duidelijk en to the point”.
In Frankrijk worden lifeskills programma’s niet toegepast met het argument
Amerikaanse strategieën werken niet
in Europa. Dat typische argument gaat
nu niet op, zegt Burkhart: we hebben
nu een Europees product waarvan we
kunnen zeggen dat het werkt.

ROTARY ONDERSTEUNT KUNCI

Weet je

Sinds enkele maanden is het Peterschapsproject Kunci (= De Sleutel) in Indonesië ofﬁcieel opgestart. De Sleutel helpt er in de studentenstad Yogyakarta een afdeling voor
de behandeling en opleiding van verslaafde straatjongeren opstarten. Een deel van de
middelen ingezameld via DDF wordt besteed aan dit internationaal project. Ook diverse
Rotary Clubs in Vlaanderen ondersteunen dit initiatief.
Partners in dit Peterschapsproject van De Sleutel zijn de Broeders van Liefde in Indonesië en de vijf Rotary Clubs van Yogyakarta onder de coördinatie van RC Marlioboro. Ook
enkele Rotary Clubs in Vlaanderen engageerden zich reeds ﬁnancieel om de werking te
ondersteunen.
Net als bij De Sleutel in België is het de bedoeling om ook in Nandan/Yogyakarta het
klassieke drieluik (preventie, behandeling en werkgelegeheid) te realiseren. De preventie-activiteiten werden eerder dit jaar reeds opgestart. Peer van der Kreeft, hoofd van
de afdeling Preventie, reisde hiervoor in juni reeds af naar Indonesië. Op 1 november
opende Kunci (= De Sleutel) ofﬁcieel de deuren voor de eerste cliënten. Tijdens dit werkbezoek werden de afspraken met onze lokale partners opgevolgd en bijgestuurd
Wie uitgebreider op de hoogte wenst te blijven van dit initiatief, kan zich inschrijven op
de Nieuwsbrieven (tel. 09/210 87 38) die speciﬁek over dit project verspreid worden.

Succesfactoren van het programma gebaseerd op onderzoek
Wat bijdraagt tot het succes van Unplugged zijn een paar basiscomponenten die al jarenlang door onderzoek
zijn bevestigd. De beperkte grootte
van 12 lessen, de combinatie van kennis, intrapersoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden, de interactiviteitsgraad van de oefeningen, de training
voor leerkrachten. Ook de extra aandacht naar normatieve opvoeding, om
de normalisatie van druggebruik tegen
te gaan, is een belangrijke factor. De
Intervention Planning Group, onder
leiding van De Sleutel, heeft hierin de
aanbevelingen voor preventie gevolgd
in onderzoeken als die van Tobler, van
de Wereldgezondheidsorganisatie
en de internationale Mentor Foundation. Het Europese EMCDDA noemt
Unplugged daarom meer dan een
lifeskills programma. Het hoort volgens het EMCDDA thuis bij de comprehensive social inﬂuence programma’s:
vergroten van de sociale invloed op
druggebruik.
“Unplugged is een preventieprogramma dat de uitdaging is aangegaan om
gezamenlijke Europese waarden en
strategieën in één lessenpakket te
gieten. Het maakt de preventie sterker
en geloofwaardiger door een echte
evidence based aanpak: met preventiemethodieken die bewezen hebben
dat ze werken”, zegt Peer van der
Kreeft, hoofd preventie van De Sleutel
en coördinator van de Interventie Planning Group

Meer op www.desleutel.be.

// Hulpverlening //

Dagcentrum Brussel
in de kijker

Paul De Neve

De drugproblemen in Brussel vallen onmogelijk
te vergelijken met de toestand in steden als Gent
of Brugge. De grootstad maakt dat het allemaal
behoorlijk anonieme problemen zijn. Cliënten die
aankloppen, spreken vaak amper Nederlands,
er zijn evenveel nationaliteiten als hulpvragen.
En voor wie aanklopt is het vaak een kwestie van
leven en dood. Afspraken maken voor het opstarten van therapie komt vaak pas aan de orde als
een hele reeks andere problemen uitgeklaard zijn.
Het dagcentrum van De Sleutel in Brussel, opgestart in 1995, kan dan ook amper het werk aan.
Vorig jaar noteerde men er 110 aanmeldingen voor
minder dan 3 personeelsleden. Sinds oktober
1999 staat dr Filippo Regni in voor de dagdagelijkse organisatie van het centrum in de Aanbeeldstraat in Sint-Joost-ten-Noode. We bekijken
met het afdelingshoofd de speciﬁeke situatie in

Brussel. Ook Lieve Dillen, die als psychologe werkt
rond de gerechtelijke Alternatieve maatregelen, is
er komen bijzitten.

Hoe zou je de werking in het dagcentrum hier
omschrijven?
dr. regni: De drempel is hier in Brussel heel laag.
Nog lager denk ik dan in andere steden. Tegelijk
is het moeilijk om ons als dagcentrum duidelijk te
proﬁleren. Soms fungeren we als eerste lijnsopvang, soms als tweede, soms als derde. De ene
cliënt vangen we vooral op, een andere komt voor
therapie, een derde voor hervalpreventie.
lieve dillen: Het dagcentrum heeft hier in de
buurt een belangrijke functie, ook gezien de ligging in de grootstad. De ernst van de problematiek
lijkt me op het eerste zicht groter als ik de vergelijking maak met andere steden in België. De doelgroep hier in Brussel is zeer divers. Zo begeleiden
we personen die doorverwezen worden door justitie, bezorgde ouders, personen die terminaal ziek
zijn, leden van de Albanese mafﬁa enz. Daklozen
met een drugsproblematiek komen hier ook wel
eens aankloppen. We merken tevens dat heel wat
druggebruikers bij ons terechtkomen via mondaan-mond reclame. Zo brengt één van onze trouwe
cliënten geregeld iemand bij ons binnen die hulp
nodig heeft.

Is er ook geen taalbarrière? Hoeveel nationaliteiten komen er niet langs?
dr. regni: Dat is een enorm probleem. In het begin van onze werking hadden we meer Franstalige
cliënten. Dit is echter sterk veranderd. We geven
nu in principe zelfs voorrang – gezien onze ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap – aan
vragen van Nederlandstaligen. Maar zo eenvoudig
ligt het allemaal niet. Bij ons kloppen Oostblokkers, Italianen en Albanezen aan maar ook mensen uit Marokko, Turkije, ...

Ik kan me inbeelden dat uw internationale ervaring o.m. in een vluchtelingenkamp in Somalië en in Mauritanië goed van pas kwam.
dr. regni: Dat helpt zeker. Maar alle cliënten goed
te woord staan is letterlijk toch soms nog altijd
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Een ochtend in het Dagcentrum De Sleutel Brussel.
Hervé doet zoals gewoonlijk de deur open, een
jong koppel staat voor de deur: verweesd, verloren, uitgehongerd en zonder onderdak. Beiden
hebben een ernstig drugsverleden achter de rug.
Hier kan je de standaardprocedure niet volgen:
deze mensen hebben zo snel mogelijk onderdak
en primaire bijstand nodig. Ondertussen zijn
beiden in Brussel gevestigd, heeft de ene werk
gevonden en komen zij op gesprek, elk bij een
andere begeleider. Nu kan er ook medisch - therapeutisch te werk gegaan worden.
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een drama. Ik merk dat er ook een relatie is tussen
het soort drugs en de oorsprong.

toe te voegen is er nog niet. Zomaar spuiten ruilen
zonder meerwaarde is ons ding niet.

In welke zin?

Kan het voorzittersschap bij het Overlegplatform Drugs Brussel hierbij helpen?

dr. regni: Ik heb de indruk dat Vlamingen eerder
opwekkende middelen gebruiken als amfetamines
en cocaïne. Franstaligen gebruiken eerder heroine, ook Italianen zitten meer aan de heroïne. Bij
Marokkanen is het middelengebruik verdeeld over
Rohypnol alcohol en cocaïne. Bij cliënten uit het
Oostblok springt het gebruik van heroïne en alcohol en dan weer uit.

Het team beschikt over 2,5 kracht. Maar er
wordt ook met behoorlijk wat vrijwilligers
gewerkt?
dr. regni: We draaiden in 2005 een caseload van
184%. Zonder die vrijwilligers is het inderdaad niet
haalbaar. We kunnen op bijstand rekenen in de
dagwerking, ook voor administratieve taken komt
er iemand bijspringen en we kunnen nu tijdelijk
beroep doen op een criminoloog. Het gebeurt gelukkig wel vaker dat oud-stagiaires hier een tijdje
blijven meedraaien op vrijwillige basis. We kunnen
ook rekenen op onze conciërge, die op de bovenverdieping woont. Dat is ook heel belangrijk, voor
het geval er zich naar veiligheid toe problemen
stellen. We moeten onze structuur zeker nog verstevigen. Brussel heeft een enorm potentieel. Ik
droom al lang van het opstarten van een mobiele
drughulpverlening. We draaien momenteel op 110
aanmeldingen. Ze vanuit het dagcentrum allemaal
zelf begeleiden is niet realistisch. We moeten dus
voor een groot stuk doorverwijzen. Maar dat leidt
tot frustraties. We hebben hier voorlopig ook enkel
een dagwerking op vrijdag. Maar we zouden veel
meer activiteiten willen doen. Eenmaal per maand
plannen we wel iets speciaal, maar eigenlijk zouden we meer moeten kunnen doen.

SPUITENRUIL
Ook rond spuitenruil zitten we vast. We praten
daar al te lang over. Eindelijk zijn de spuiten hier
geleverd. Maar het kader om in de praktijk op te
starten en er ook een voor onze medewerkers veilige en voor de cliënten motiverende werking aan

dr. regni: Ik hoop inderdaad iets te kunnen forceren nu ik voorzitter ben van dat bicommunautaire
overleg. Via dat kanaal probeer ik in elk geval het
drugbeleid in Brussel mee vorm te geven. Onder
meer via de werkgroep Justitie en Drugs. Vorig jaar
hebben we ons met die werkgroep gericht op het
sensibiliseren van justitiehuizen en procureurs.
Dit jaar proberen we de problematiek van de drugs
in de gevangenissen aan te pakken
We hopen op die manier de vroegere initiatieven en werkgroepen opnieuw te activeren. Maar
het is niet eenvoudig. Soms voelen we wel wat
verzet van de directies in de gevangenissen. Dat
heeft ook te maken met het gebrek aan communicatie tussen de gemeenschappen en met de
onduidelijkheid naar bevoegdheden toe. Vooral
in Brussel is het niet duidelijk. Zo is de Vlaamse
gemeenschapscommissie een dochter van de
Vlaamse Gemeenschap. De Franstalige tegenhanger is onafhankelijk. Concreet wachten we voor
ons spuitenruil-project op de goedkeuring van de
Vlaamse Gemeenschap. Maar men geraakt er niet
uit wie dat project moet coördineren. We moeten
ook werk maken om onze zelfhulpgroep opnieuw
te activeren. Dat heeft hier zes jaar goed gewerkt.
Maar ook daar is er wegens gebrek aan mensen en
middelen nu te weinig aandacht voor.
lieve dillen: Jammer genoeg laten we inzake
straathoekwerk nog te veel terrein braak liggen.
Maar daar zal verandering in komen.
dr. regni: Een ander probleem is dat we ook geen
vergoeding krijgen voor therapie in de gevangenis. We moeten de begeleiding in het kader van
de Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen, waarvoor we wel gesubsidieerd zijn, toepassen in het
dagcentrum. Ons zogenaamd prospectiewerk is
niet betaald. Men verweet ons dat we te veel in de
gevangenissen werken. Daar worden we niet voor
betaald (lees ook Situatie in Brusselse gevangenissen is alarmerend).

// Hulpverlening //

Situatie in gevangenissen
in Brussel is alarmerend

De gevangenissen van Vorst en SintGillis zijn arresthuizen. In theorie wil
dit zeggen dat de gedetineerden nog
niet veroordeeld werden. Ze zitten met
andere woorden in voorlopige hechtenis. Dit is effectief het geval voor de
gevangenis van Vorst. In Sint-Gillis
moeten gedetineerden echter vaak
de uiteindelijk uitgesproken straf volledig uitzitten. Beide gevangenissen
zijn niet uitgerust voor het uitzitten
van langdurige straffen. Dit aspect
- samen met de overbevolking in de
gevangenis - heeft als gevolg dat er
spanningen en ongemakken worden
veroorzaakt in de gevangenissen. Dit
is dan ook dikwijls de aanzet voor gedetineerden om drugs te gaan gebruiken. Verschillende bronnen bevestigen
dat de situatie in de gevangenis van
Sint-Gillis onhoudbaar is zonder druggebruik! Gedetineerden maken vaak
in de gevangenis voor het eerst kennis
met drugs.

Paul De Neve

In ’99 zijn jullie gestart met de
werking in de gevangenissen.
Hoe verloopt dit in de praktijk.
dr. regni: Het klopt dat we toen
formeel toestemming kregen om
onder de GAM te werken. We konden
hierdoor beschikken over 2 voltijdse
contracten gesubsidieerd door het
Ministerie van Justitie waarbij een
overeenkomst werd gesloten tussen
De Sleutel en de gemeente Sint-Joostten-Noode. Die werking komt vooral

neer op «helpen» en «ondersteunen».
Vooral wat de gevangenis van Vorst
betreft. We hebben dikwijls gedetineerden bezocht die in aanmerking
kwamen voor een alternatieve maatregel, in dit geval een alternatief voor de
voorlopige hechtenis.
De eerste maanden nadat ik begonnen
ben, bezochten we alle gevangenissen en arresthuizen in het Brusselse.
Het dagcentrum was nog te weinig
bekend, zeker ook voor wat betreft
Nederlandstalige cliënten. We hadden
al snel een goede samenwerking met
de psychosociale dienst van de gevangenis van Vorst. Ze gaven ons een
lijst met namen van gedetineerden
die vastzaten omwille van drugsgerelateerde feiten. Die dienst had de
tijd niet om iedereen zelf te checken.
Of het nu gaat om verslaafden of
dealers, ze kunnen in aanmerking
komen voor de GAM-werking. Velen
wisten zelfs niet dat die mogelijkheid
bestond. Dan konden we kijken hoe
we bij vrijlating konden doorverwijzen,
ambulant of naar crisisopvang. Vorst
is immers een arresthuis, je wordt er
opgepakt en in voorlopige hechtenis
gehouden.

Was de overheid toen goed met de
problematiek in de gevangenissen
bezig?
dr. regni: Eigenlijk niet. De grote
arresthuizen van Vorst, Sint-Gillis en
Berkendaal werken tweetalig en heb-

ben dus ook aparte psychosociale
diensten. De Nederlandstalige dienst
had onvoldoende zicht op het aanbod
aan Nederlandstalige organisaties.
Aan Nederlandstalige kant werd de
werking met externe organisaties in
de gevangenissen gecoördineerd via
Justitieel Welzijnwerk (JWW). Zij zijn
zelf niet thuis in de verslaving. Langs
Franstalige kant heb je “Capiti”, die
zijn echt gespecialiseerd in verslaving.
Ik vond de coördinerende werking van
JWW echt goed. Wie kwam daar naartoe voor de gevangenis van Sint Gillis?

De directie, de psychosociale dienst,
en organisaties als De Spiegel, Transit,
wijzelf en Primavera. We kwamen op
vaste tijdstippen samen om te kijken
welke acties konden opgezet worden.
Zo organiseerde JWW reeksen infosessies in de gevangenissen rond thema’ s als drugs en gezondheid, drugs
in de gevangenis, drugs en familie,
drugs en hulpverlening,... Zelf verzorgden wij ook onze vaste items. Op ons
verzoek verhoogde de frequentie van
dat soort sessies trouwens van 1 maal
naar 5 à 6 per jaar. We hebben dat
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De expansie die het dagcentrum in Brussel de laatste jaren gekend heeft, loopt
samen met de invoering van de Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen (GAM).
Hiermee richten de dagcentra zich tot volwassenen die door de rechter een alternatieve maatregel opgelegd krijgen omwille van problematisch druggebruik of
het plegen van druggerelateerde feiten. Ook hier is de situatie in Brussel ‘apart’.
Als voorbeeld bekijken we de problematiek van de gevangenissen van Vorst en
Sint-Gillis.
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aanbod ook nog willen optimaliseren
en trachten in te bedden in subsidies
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het project werd echter niet
doorgevoerd door de opstand van de
vakbonden.

PRAATGROEPEN
JWW had me ook gevraagd om praatgroepen in de gevangnissen te organiseren. Om dat op gang te trekken,
kreeg ik een badge om echt in de
cellen met de gedetineerden te gaan
praten.
Ik heb dat anderhalf jaar gedaan, in de
periode 2001-2002. De bedoeling was
mensen bijeenbrengen en problemen
bespreekbaar maken. Dan had ik het
zeker niet alleen over drugs, ook over
seksualiteit, ervaringsdeskundige,
reïntegratie en resocialisatie. Dat was
heel boeiend en nuttig. Men kreeg
de kans om uit de cel te komen, met
elkaar te spreken, frustraties bespreekbaar te maken. Ook dit project
werd afgelast mede als gevolg van een
opstand van het gevangenispersoneel.
Problemen die gezien de arbeidsomstandigheden van dat personeel niet
anders konden dan escaleren.

Wat bestaat er vandaag dan nog
aan werking in de gevangenissen?
dr. regni: Eigenlijk niet veel meer.
Die structuur is weg. Minister Verwilghen heeft daarna wel de fameuze
stuurgroepen in de gevangenissen
willen opstarten. Die bicommunautaire
stuurgroep moest samengesteld worden met mensen van de directie, van
de PSD, de geneeskundige afdeling
van de gevangenis en twee externe
organisaties. Voor Sint-Gillis was dat
De Sleutel. In aanvang hebben we

wel iets kunnen doen, maar dat is
stilgevallen bij een wissel op directieniveau. Men is nu bezig met vorming
van Franstalige cipiers. We trachten nu
langs Nederlandstalige kant opnieuw
alles in beweging te krijgen. De laatste
jaren was er echter een heel groot verloop van personeel binnen JWW. Nu
is er dus een grote leemte. Ons dagcentrum heeft intussen gelukkig haar
plaats gevonden. We beschikken over
twee halftijdse licentiaten voor het
GAM-project. We draaien ook voor een
deel op RIZIV- middelen, na 10 jaar
werken werden we eindelijk erkend.
Maar dat is nog steeds onvoldoende.
Gelukkig ontvangen we via de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook een
tussenkomst in de werkingskosten
waardoor overleven mogelijk werd.

Hoe verloopt of moet ik zeggen
verliep die werking met gedetineerden in de praktijk?
dr. regni: Sinds 2 jaar is het dus zeer
moeilijk om bezoekpermissie te krijgen. Ik ben de enige die zou mogen,
maar heb eigenlijk geen tijd meer, er
is de staking geweest van de cipiers
wat tot gevolg had dat nadien alles
nog veel stroever is beginnen verlopen
om een afspraak met een gedetineerde te krijgen. We krijgen ook die lijsten
niet meer zoals vroeger. Ik hoop dat
het in de toekomst opnieuw zal veranderen. Het was niet altijd evident.
Men moet als hulpverlener dubbel op
zijn hoede zijn. Sommige doen zich
voor als verslaafde maar zijn eigenlijk
gevaarlijke dealers.
Concreet werkt GAM als volgt. Na de
intakegesprekken wordt uitgemaakt
of iemand in aanmerking komt, wordt
een attest opgemaakt waarin vermeld
wordt dat de betrokkene in aanmerking komt voor alternatieve voorlopige

hechtenis. In de meeste gevangenissen wordt betrokkene dan vrijgelaten
en belandt deze bij ons. Voor sommigen was het mogelijk om therapie
in de gevangenis op te starten. Dat het
stilgevallen is, ligt ook voor een stuk
aan ons...

ALARMERENDE CIJFERS
ROND GEBRUIK
Kan je ons een beeld geven van de
omvang en de ernst van het gebruik in de gevangenissen?
dr. regni: Die cijfers zijn enorm. Dat
zal rond 80% draaien vrees ik. Het
gaat om cannabis, heroïne en ook
cocaïne. Vraag het hier gerust na bij
één van onze vrijwilligers. Hoe dat
binnenkomt? Via allerhande kanalen
zoals via bezoek,... zij worden enkel
gericht gecontroleerd, vb op wapens.
Ik weet bijvoorbeeld van een cliënt die
methadon voorgeschreven kreeg en
het mee binnensmokkelde voor haar
echtgenoot. Tijdens de praatgroep
in de gevangenis herinner ik me dat
een deelnemer ostentatief een joint
opstak,... De cipiers hebben het ook
heel moeilijk, staan onder veel druk,
hebben moeilijke werkuren, worden
onderbetaald.

NOOD AAN DRUGBELEID
Er moet gewoon een drugbeleid komen in de gevangenis. Het probleem is
immers dat mensen vandaag gewoon
‘leren’ drugs gebruiken in de gevangenis. Directies hebben tegenover mij
toegegeven dat de situatie in de gevangenis van Sint-Gillis niet haalbaar
is zonder drugs. Men moet durven
zeggen dat in bepaalde inrichtingen
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drugs nodig zijn om de situatie de
baas te kunnen. Ik zeg duidelijk in
bepaalde gevangenissen. Niet in
Turnhout hé. En hoe komt dat: er is
het probleem van de overbevolking,
de onduidelijkheid over de vrijlating,
weinig activiteit,... Het probleem is
dus dat men er niet echt kan tegen
vechten. Zonder drugs ontploft daar
alles. Iemand die niet wil gebruiken of
in gezonde omstandigheden wil leven,
heeft dat recht ook. Daarom hebben
we gepleit voor het opstarten van een
drugvrije afdeling. En blijkbaar kan dat
niet, er is geen plaats. Zit maar eens
samen in de cel met iemand die cannabis rookt. Je raakt zelf ook verslaafd.
Dat is schrijnend en dat probleem
wordt ook niet benoemd. Ik snap echt
niet waarom.

Het probleem hangt dus ook
samen met het algemene
justitiebeleid.
dr. regni: Zeker. Zo is er een circulaire
om vrij te komen onder voorwaarden.
Stel je voor dat iemand 2 jaar effectief
krijgt. Als het een eerste veroordeling
betreft, zit je daarvan 1/3 van de straf.
Die persoon heeft er meestal reeds
een periode in voorarrest opzitten.
De procedures om vrij te komen onder
voorwaarden worden pas opgestart na
6 maanden. De administratieve weg
neemt ook enkele maanden in beslag.
Vaak is het aantrekkelijker om enkele
maanden langer te zitten en vrij te komen zonder die serieuze voorwaarden.

In Gent loopt een proefproject om
gebruikers die kleine misdrijven
hebben gepleegd, door te verwijzen naar de hulpverlening, zonder
tussenkomst van de correctionele
rechtbank. Gebruikers die mee-

werken, zouden er niet meer vervolgd worden. Zou dit een deel van
de problemen kunnen oplossen?
dr. regni: Dat zou ook voor Brussel
goed zijn. Het parket heeft te veel
werk. Ook qua bemiddeling in strafzaken kampt men met een achterstand
van 40 dossiers. Het zit overal een
beetje strop. Rechters en magistraten
geloven hier ook niet 100% in gerechtelijke alternatieve maatregelen.
Juristen zeggen mij: zijn de feiten niet
ernstig, dan wordt geseponeerd. Is het
ernstig, wordt het correctioneel. Het is
een enorm werk om de magistratuur te
blijven sensibiliseren. Ook daar is er
een heel grote turnover.

Ziet u zelf oplossingen?
dr. regni: Het zou zo moeten zijn - en
dat is reeds zo in Italië - dat rechters
bij straffen van minder dan 3 jaar
verplicht worden om Gerechtelijke
Alternatieve Maatregelen op te leggen.
Het zou ook, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk moeten zijn om te
opteren voor huisarrest in een therapeutische gemeenschap.
lieve dillen: Momenteel wacht ik
nu nog op toelating om die intakegesprekken in de gevangenis zelf te
mogen afnemen. Verder vind ik het
zeer belangrijk een goede band te
onderhouden met justitie-assistenten,
de magistratuur en de psychosociale
diensten van de gevangenissen. Persoonlijk contact, samenwerkingscon-

tracten en duidelijke communicatie
zijn daarbij van cruciaal belang. Het
kader waarbinnen we voor de GAM
werken is ook heel strikt. We moeten
ook daar onze cijfers halen. Dat zorgt
dus wel voor enige druk. Intussen
werken we verder aan de blijvende
sensibilisering van strafpleiters, magistraten en justitiehuizen, brengen we
justitie-assistenten samen om hen te
informeren aan de hand van een studiedag. Naar Nederlandstalige cipiers
toe wensen ook initiatief te nemen.
Ook daar wachten we echter nog op de
toelating.
dr. regni: Een even groot probleem is
het vergoeden van artsenprestaties in
de gevangenis.
Een gedetineerde verliest immers zijn
rechten in de gevangenis ook qua
ziekenkas. Het Ministerie van Justitie
is tevens bevoegd voor die gezondheid. En daar heeft men een gebrek
aan middelen. Als je dan weet dat er in
Sint-Gillis een halftijdse psychiater beschikbaar is voor 700 gedetineerden.
Het zou veel eenvoudiger zijn dat men
zijn rechten niet zou verliezen, dan
zou de hulpverlening daar toch kunnen opstarten en dan zou dat via het
RIZIV kunnen betaald worden. Maar
dan zegt men: Therapie in de gevangenis heeft geen zin. Experimenten
tonen echter het tegendeel aan.
Lees meer over Standpunt De Sleutel
op www.desleutel.be (onder bibliotheek).
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// Tewerkstelling //

Screening in de Sociale Werkplaats
Terug een kans ... door werk ... dankzij een goede oriëntatie
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Wat doet iemand na jaren van werkloosheid of na
vele ontgoochelingen in tewerkstelling? Wat doet
iemand na een periode van marginaliteit of na een
langdurige therapie? Wat doet iemand als hij/zij
wil werken, als hij/zij terug een kans wil krijgen
tot sociaal-economische integratie?

Inderdaad wat doe je dan? Je zet al je troeven op
papier. Desnoods breek je met oude gewoontes. Je
zoektocht kan beginnen, je solliciteert... Maar als
het niet lukt? Tja wat dan?

Hoe komt het dan toch dat ik geen
werk vind?
Geen job, geen toekomst, zo kan ik
er nooit bijhoren!
Ooit al eens gedacht dat het eigenlijk niet alleen door dat drugverleden, die therapietijd, die gevangenistijd, door de weinige beroepservaring komt?
Hoe bepaalt iemand dan of ik wel
degelijk goed kan werken?
Staat het op mijn gezicht te lezen?
Straal ik het uit misschien?
Zit het in mijn gehele houding?

Johan Stammeleer

Als je deze vragen stelt, wil je dan
ook een antwoord?
Denk je aan een grondig zelfonderzoek?

Dit zou een verhaal kunnen zijn van iemand die
gemotiveerd kan worden voor het programma
“Oriëntatie” van de Sociale Werkplaats De Sleutel.
Tijdens dit programma draait alles rond “de gele
kaft”, een spiegelbeeld van iemands werkhouding. In deze kaft brengen we alle informatie samen die we gedurende maximum 7 weken inwinnen. We richten ons vooral op die werkhoudingen

die uitermate belangrijk zijn om gewoon al te kunnen gaan werken:

Ben je punctueel, handig?
Heb je een goede motivatie, communicatie, doorzettingsvermogen?
Kan je omgaan met leiding, veiligheid, kritiek?
Kan je opdrachten vlot verstaan,
samenwerken?
Respecteer je de basisregels, heb
je interesse om bij te leren?

Op maandag, dinsdag, donderdag werken we in
de voormiddag en zien we hoe je deze eigenschappen toepast. Elke namiddag houden we groepssessies. Deze handelen over communicatie, motivatie. Niet onbelangrijk want juist op deze vlakken
loopt het al eens mis. We nemen ook 4 testen af.
Dit alles samen moet ons in staat stellen om samen met de medewerker een sterk “traject naar
werk” op te stellen.
De oriëntatie is een programma waar dankzij
intensief overleg tussen de medewerker, de observator, de casemanager, de trajectbegeleider, de
hulpverlener een nieuwe volwaardige kans op tewerkstelling wordt voorbereid. We werken samen
met het dagcentrum De Sleutel, met het OCMW en
OTC’s (Opleidingscentra voor Toegepaste Communicatietechnologie) en natuurlijk de verschillende
afdelingen van de Sociale Werkplaats De Sleutel.

// Varia //

Weetjes

HELPENDE HAND SCHENKT PC’S
Om de reïntegratie van onze cliënten te
bevorderen wenst De Sleutel in onze behandelunits en onze sociale werkplaatsen
te beschikken over een beperkt aanbod
van informaticamateriaal. De kennis en
ervaring van het werken op een pc is
onontbeerlijk voor al wie zich een plaats
wil verwerven in onze maatschappij. Een
aanvraag om dit aanbod mogelijk te maken
werd goedgekeurd door de Helpende Hand,
een vzw actief onder Belgacom.
Deze pc’s zullen door de cliënten gebruikt
worden bij allerhande activiteiten. Concreet
denken we aan deelname aan chatplatforms met scholen (in navolging van een
succesvol proefproject), aan de begeleiding
bij het zoeken naar werk (opmaak van CV),
aan het verkennen van de arbeidsmarkt
(inschrijven bij VDAB), surfen, afstandsonderwijs (vb voor anderstaligen, minderjarigen in residentiële opname), ...
Het bestaande aanbod van pc’s voor het
personeel van De Sleutel in de diverse behandelunits kan hiervoor niet aangewend
worden om redenen van privacy. De pc’s
voor de cliënten dienen dan ook losgekop-
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peld te zijn van het netwerk. De Sleutel kan
deze investering in principe niet op eigen
kracht doen. Onze werking wordt enkel
betoelaagd naar hulpverlening toe (dit via
RIZIV en Bijzondere Jeugdzorg). Voor dit innovatief project gingen wij dan ook op zoek
naar alternatieve ﬁnanciering.
TG’S ZETTEN BESTE BEENTJE VOOR OP
SPORTDAG
De cliënten van de twee therapeutische
gemeenschappen van De Sleutel namen
eind vorig jaar samen deel aan een sportdag georganiseerd door Klimop (OPZ-Rekem). Ook Katharis, de Spiegel, De Kiem
en Trempoline waren present. In totaal
hebben 8 ploegen zich gemeten in diverse
disciplines. Gaande van volleybal, voetbal,
lopen met opdrachten, maar ook touwtrekken en zo meer.
Via deelname aan dergelijke sportdag
willen we niet alleen de fysieke paraatheid
maar evenzeer de (re)integratiegedachte
bevorderen. Ex-drugsverslaafden in therapie kunnen dankzij deze deelname bewijzen dat ze er bijhoren, dat ze fysiek kunnen
presteren. Dankzij dit sportevenement met
andere therapeutische gemeenschappen
bieden we tegelijk de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met gelijkgezinden
en om kennis te maken met cliënten van
andere TG’s. Tegelijk kon de strakke structuur en de strikte regels die gelden binnen
de gemeenschap even worden doorbreken.
Binnen de landurige residentiële programma’s van onze TG’s scheppen we de ruimte
om een leven zonder drugs mogelijk te
maken. Onze werking binnen de therapeutische gemeenschap steunt op twee principes: zelfhulp en groepsinteractie. Men leeft
samen in een groep van 20 à 25 personen
die met dezelfde drugproblemen kampen.
De resultaten behaald tijdens deze
sportdag zijn natuurlijk van ondergeschikt
belang. Alle deelnemers hebben hun beste
beentje voorgezet. Iedereen heeft genoten
van het sociaal contact en van de intense
gezamenlijke sportinspanningen.
ZEE-ZEILDAG OP 10 SEPTEMBER
Zin in een unieke zeiltocht op zee met
de familie of vrienden ? Hou dan alvast
zondag 10 september vrij voor de ganse
familie. Zeilliefhebbers kunnen die zondag
immers deelnemen aan de Zee-Zeildag ten
voordele van De Sleutel. De deelnemers
aan de editie vorig jaar zullen er alvast
opnieuw bij zijn. Dit evenement vindt
plaats in de eurojachthaven te Nieuwpoort
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ROTARY KREKENLAND STEUNT RKJ
Om de renovatie van de sporthal van ons
Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) te Eeklo vooruit te helpen schenkt
de Rotary Club Krekenland De Sleutel een
mooie gift van 1.400 euro. De Rotary leden
maakten ter gelegenheid van de overhandiging van de cheque nader kennis met de
werking van het RKJ.
De Rotary leden werden door de jongeren
van het RKJ verwelkomd met een alcoholvrije aperitief en een versnapering. De
jongeren evenals de bezoekers kregen een
nummer. Zo zorgden we ervoor dat aan
tafel steeds een jongere naast een bezoeker kon plaatsnemen voor een smakelijk
avondmaal. Zowel de maaltijd als de wijze
waarop ze werd genuttigd, verliep volgens
de normale manier van werken in het RKJ.
Zo konden de bezoekers eens zelf ervaren
hoe het er bij ons aan toe gaat. Na de maaltijd werd de werking van het RKJ toegelicht
en vertelden twee jongeren hun verhaal. Bij
de afsluiting mochten we van de voorzitter van Rotary Krekenland twee cheques
ontvangen. Een bedrag van 400 € waarmee
de maaltijd ruimschoots werd vergoed en
daar nog bovenop een cheque van 1.000 €.
De schenking zal besteed worden aan het
verbeteren van de sportinfrastructuur. Van
harte dank.

en wordt georganiseerd door de Fifty-One
club van Nieuwpoort in samenwerking de
Vlaamse Vereniging voor Watersport van
Nieuwpoort. In ons volgende magazine (of
via onze website) verneemt u meer over
de exacte inschrijvingsmodaliteiten. Deze
samenwerking ligt in het verlengde van
een project dat De Sleutel kon opstarten
dankzij de zeezeilschool van Nieuwpoort
en de Vlaamse Vereniging voor Watersport
(V.V.W.) Nieuwpoort, die op eigen initiatief
en eigen kosten een zeilproject uitstippelden voor onze TG-cliënten. Het ging hierbij
om een achttiendaags project dat gespreid
was over vier maanden.
MEER VROUWEN IN DE SOCIALE ECONOMIE
Vandaag moeten we vaststellen dat
vrouwen uit bepaalde doelgroepen - exgedetineerden, ex-verslaafden, kansarmen
- het zeer moeilijk hebben om toegang te
vinden tot de sociale werkplaatsen. Deze
doelgroep stroomt ook moeilijker door naar
het reguliere arbeidscircuit. Dat is in de
Sociale Werkplaatsen van De
Sleutel niet anders. Veel van
deze vrouwen hebben een
extra drempel te overwinnen.
Ze vinden op eigen kracht
geen werk, zoeken minder
professionele bijstand en
zetten minder gemakkelijk
de stap naar begeleiding.
Dankzij middelen die vrijkomen via het Europees Sociaal
Fonds (ESF) start De Sociale Werkplaats van
De Sleutel projectmatig te werken aan het
wegwerken van die drempels.
Doorstroming naar de reguliere tewerkstelling is het einddoel dat wordt vooropgesteld.

// 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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www.desleutel.be

Bezorg ons uw mail adres
Via dit donateursmagazine 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 donateursmagazine (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
8200 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
E de.sleutel.cic@fracarita.org
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
Preventiedienst
Jozef Guislainstraat 43a
9000 Gent
T 09 231 57 48
F 09 272 86 11
E de.sleutel.preventie@fracarita.org
VZW Sociale Werkplaatsen
De Sleutel (SW)
Mahatma Gandhistraat 2a
9000 Gent
T 09 232 58 08
F 09 232 58 18
E de.sleutel.soc.werkpl@fracarita.org

