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Editoriaal

Welke illegale middelen worden meest gebruikt? Hoe oud zijn onze cliënten
gemiddeld? Hoe zit het met hun opleidingsniveau en arbeidssituatie? Het zijn
veel gestelde vragen die jaarlijks in een rapport worden gegoten. Op blz 8 kan
u kennismaken met het cliëntenprofiel van De Sleutel anno 2018.
Deze profielcijfers leren dat vrouwen een grote minderheid zijn binnen de
drughulpverlening. Hoe komt het dat zij minder vlot de weg vinden? Is de
verslavingszorg wel genoeg aangepast aan de genderverschillen? “Vrouwen
zijn nochtans geen light versie van mannen”, zo stelt psychiater Hendrik
Peuskens, diensthoofd team verslavingszorg in de Psychiatrische Kliniek
Alexianen Tienen. In een uitgebreid interview pleit hij voor extra alertheid bij
hulpverleners voor het aspect trauma, voornamelijk bij vrouwen.
Het overwinnen van een verslaving gaat veel verder dan afkicken en nieuwe vaardigheden leren. Waarom stoppen met gebruiken? Wat geeft goesting
in het leven? Waar halen mensen die hun verslaving overwonnen hebben hun
drive om er elke dag opnieuw te staan? In een krachtige getuigenis vertelt
Laura over haar tocht en leest u haar antwoord op dit soort zingevingsvragen.
We hopen dat haar verhaal anderen kan inspireren.
De Sleutel is 25 jaar actief in Mechelen! Om dit te vieren nodigen we u
– zie achterflap – graag uit op een filmavond op 7 oktober. Samen met het
Filmhuis kozen we voor de prent ‘Don’t Worry He Won’t Get Far On Foot.’
De film verbeeldt het verhaal van een man in herstel, die ondanks maar ook
dankzij zijn beperking er het beste van maakt.
Willen we met zijn allen onze smartphones niet beter de baas blijven? En
kunnen we op die manier ook het schermgebruik van onze kinderen beter
begrijpen en leren begrenzen? Met “klikken doet kicken” zet team preventie
hier reeds op in. Het boek “Ken je digitaal DNA” van Lieven De Marez kan,
aldus ons team Preventie, een goede handleiding zijn en zorgen voor extra
inzichten.
Na 27 jaar dienst binnen De Sleutel en vzw Weerwerk nemen we (zie
blz. 14) ook afscheid van Guido Maertens. We brengen graag hulde aan deze
man die zijn vele levens tot nu toe in het teken zette van een eenvoudig maar
doeltreffend credo: ‘Plus est en vous’: samen zorg dragen voor de zwakkere
medemens in de maatschappij.
Hoe onze collega’s van Weerwerk op de werkvloer dagelijks aan de slag
gaan met de doelgroep kan u tot slot lezen in het verhaal van Kurt. Hij volgde
– na een succesvol afgerond programma in de therapeutische gemeenschap
van De Sleutel – een Jumpstart-traject en verwierf op die manier een beter
inzicht in zijn eigen jobdoelwit. Maak nader kennis met deze inspirerende
methodiek op blz 10.
Ik wens u veel leesgenot.

[Expert aan het woord]

“Bij vrouwen is een traumatische ervaring
heel vaak de weg naar verslaving”
3
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Vinden vrouwen minder vlot de weg naar de drughulpverlening? De cijfers zijn wat dat betreft duidelijk, zo leert
ons een blik op het cliëntenprofiel (lees blz. 8). Of kan het
zijn dat minder vrouwen bij de hulpverlening aankloppen
of vroeger afhaken omdat onze zorg niet vrouwvriendelijk
genoeg is?
Dr. Hendrik Peuskens (46) pleit in elk geval voor een
meer genderspecifieke lezing van de programma’s in de
verslavingszorg. Het komt bij vrouwen immers veel vaker
voor dat ze in een verslaving belanden nadat ze traumatische ervaringen hebben opgelopen tijdens hun jeugd. En
dat vraagt een specifieke aanpak. Een gesprek.

Wie is dr. Hendrik Peuskens?
- Psychiater – diensthoofd team verslavingszorg in
de Psychiatrische Kliniek Alexianen Tienen
- Werkzaam in het MSOC Vlaams-Brabant.
- Actief in het zorgprogramma verslaving van UPC
KU Leuven en het zorgprogramma levertransplantatie in UZ Leuven.
- Secretaris van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en lid van de raad van bestuur van VAD, de
koepelorganisatie van de Vlaamse organisaties die
werken rond alcohol en andere drugs.

Klopt het cliché dat vrouwen eerder naar medicijnen
grijpen en minder experimenteren met illegale
middelen?
Peuskens: De gezondheidsenquête over middelengebruik
in Vlaanderen toont dat het gebruik van tranquillizers of
slaaptabletten bij vrouwen inderdaad hoger ligt. De bevraging leert dat 9% van de mannen deze middelen gebruikt
(de voorbije 14 dagen). Bij vrouwen blijkt dit bijna 17%
te zijn. Het alcoholgebruik ligt bij vrouwen lager dan bij
mannen. En het gebruik van illegale drugs is bij vrouwen
ook lager. Zo is het “ooit gebruik” van cannabis 10% bij
vrouwen en 17% bij mannen. Vrouwen blijven wat achter
op mannen, behalve bij medicatie. Maar het verschil wordt
kleiner.

Dr. Hendrik Peuskens: “Vrouwen zijn geen light versie van
mannen. Een genderspecifieke lezing van de programma’s
is dan ook noodzakelijk.”

volume,… Maar er is ook een sociale component. Het
paste vroeger niet dat een vrouw alcohol dronk. Ze moesten voor de kinderen zorgen. Vrouwen dronken vroeger
meer stiekem. Een drinkende vrouw was gestigmatiseerd.
Vandaag zien we dat vrouwen langer studeren, meer deelnemen aan het openbaar leven. Er is ook minder stigma
over in het openbaar alcohol drinken. De sociale controle
is een stuk weggevallen. Vrouwen worden vandaag makkelijker blootgesteld aan gebruik. Stigma als protectieve
factor is weggevallen. Omgekeerd werkt stigma echter ook
belastend. Doordat het verborgen blijft komt het later
naar boven, als de weg naar verslaving reeds verder gevorderd is. En dan schijnt het probleem plots veel sneller te
evolueren.

Het genderverschil verkleint, hoe komt dit?
Volgens de literatuur krijgen vrouwen dan wel sneller
grotere problemen?
Peuskens: Dat is de fameuze telescoping-hypothese die
lang opgang heeft gemaakt. Nu wordt dit ook wel soms in
twijfel getrokken. Er zijn biologische verklaringen. Vrouwen
breken alcohol minder goed af, hebben minder lichaams-

Peuskens: Vrouwen halen mannen inderdaad in. Dat
heeft o.m. te maken met de emancipatie en de jarenlange
strijd voor gelijke rechten. Wat alcohol betreft zien we een
opmerkelijke trend bij hoog opgeleide vrouwen. Wie lang
studeert, tot het kader behoort op de arbeidsvloer, krijgt
systematisch op latere leeftijd kinderen. Ze beginnen m.a.w.
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ook later aan de “gezondheidsoefening” die een zwangerschap eigenlijk is. De cijfers bevestigen dat vrouwen in
deze categorie meer alcohol drinken. We zien dat succesvolle vrouwen meer de stijl van mannen overnemen in het
omgaan met producten en ook meer in middelengebruik en
-misbruik terechtkomen. Over illegale middelen ken ik geen
cijfers. Volgens de literatuur zijn peer pressure en sensation
seeking bij mannen de belangrijkste aanleiding om naar
middelen te grijpen. Dit ligt bij vrouwen helemaal anders.
Ze maken vaak kennis met illegale drugs via hun vaste partner. Of zij doen, veel vaker dan mannen, aan zelfmedicatie
om psychische moeilijkheden te hanteren. Medicatie wordt
vaak opgestart op voorschrift van een dokter, maar de vlotte
beschikbaarheid van dergelijke middelen, desnoods via het
illegale circuit, leidt tot zelfmedicatie.

Hoe verklaart u het hoge aantal vrouwen die voor
producten kiest als zelfmedicatie?
Peuskens: Waarom is dat zo? Hebben vrouwen meer te
maken met een depressie? Meer angstklachten? Ja dat is
zo. Vrouwen neigen ertoe om dergelijke klachten meer
aan te geven dan mannen. Ze gaan daarvoor vaker langs
bij hulpverleners dan mannen. Een belangrijke factor bij
vrouwen met middelengerelateerde problemen blijkt de
aanwezigheid van belastende ervaringen in de jeugd te zijn.
Bij vrouwen met verslavingsproblematiek zijn patiënten
met een trauma in de voorgeschiedenis oververtegenwoordigd, terwijl dit bij mannen met verslaving veel minder
opvallend is.
Die gegevens over belastende ervaringen in de jeugdjaren zijn indrukwekkend. Uitgebreide onderzoeken met
bevraging van duizenden personen tonen aan dat 10-tallen
procenten van de bevraagde mensen belangrijke traumatische ervaringen in hun kindertijd hebben gehad. De invloed
van deze adverse childhood events (getuige van geweld zijn,
slachtoffer van geweld zijn, echtscheiding, zelfmoord in
de omgeving,…) blijft een onderschat fenomeen, zeker bij
vrouwen (1). Vrouwen reageren daarop met internaliserende
klachten. Het gevolg is dat deze vrouwen vaker automedicatie nemen en dat maakt dan weer dat het risico veel hoger
is om in middelengebruik te belanden. Binnen het spectrum van die belastende jeugdervaringen zie je dat jonge
vrouwen bijna dubbel zo vaak slachtoffer zijn van seksueel
misbruik.
Doordat hier een groot taboe over bestaat, lopen ze een
groot risico voor een chronische traumatische evolutie,
geraken ze in de knoop met zichzelf en zijn ze op zichzelf
aangewezen als het over taboegevoelige en gestigmatiseerde problemen gaat. Mensen met deze achtergrond, ook

wanneer zij in een verslaving terecht komen, vragen een
heel andere benadering in vergelijking met de sensation
seekers.
Cijfers tonen verder dat vrouwen, ook na hun jeugd,
meer slachtoffer zijn van geweld in intieme kring, er is meer
seksueel misbruik. We moeten dat dus zeer ernstig nemen.
Bovendien moet je weten dat de weg naar verslaving bij
vrouwen ingeslagen wordt na initiatie door de gebruikende,
intieme partner (2).Vrouwen die we in de verslavingszorg
ontmoeten zijn dus vaker slachtoffer van moeilijkheden in
hun primaire steungroep. Dat is helemaal anders bij doorsnee mannen. Een belangrijke groep mannen met trauma
zullen eerder met acting out reageren, komen minder vaak
in zorg terecht maar belanden vaker in criminaliteit. De
mannen die we in verslavingszorg tegenkomen, hebben
minder vaak een trauma voorgeschiedenis dan vrouwen.
In de kliniek waar ik diensthoofd bent, is alcohol bij
80% van de patiënten het hoofdprobleem. Problemen
met medicijnen en illegale middelen zien we veel minder
(beide 10%). We werken dus met een ander publiek dan
De Sleutel. Maar we weten allemaal dat de verslaving maar
een toegangspoort is. De zorg stopt niet bij de verslaving
per se. We werken ook rond stemming, rond levensstijl,…
en als vrouwen in verslaving terechtkomen, dan moet er
aan aandacht zijn voor trauma. Het is een kwestie van
alert zijn, een kwestie van rekening te houden met de
co-morbiditeit die in belangrijke mate verwijst naar die
trauma-achtergrond. Het traumastuk is echter moeilijk bespreekbaar. In gemengde groepen zullen vrouwen niet over
hun seksuele trauma’s spreken. Ze zullen dit niet doen bij
mannen die intimiderend zijn, bij jongeren die anders over
seks praten. In damesgroepen zien we significante verschillen in de klachten rond angst of depressie
die dan plots wel naar boven komen.

Is er te weinig aandacht voor het aspect trauma?
Peuskens: De impact van jeugdtrauma gaat verder dan wat
we zien bij posttraumatische stressstoornis. Bij dit laatste
is er vaak een bewuste en welomlijnde episode met traumatisch ervaren gebeurtenissen die klachten van stress,
angst en depressie veroorzaken. Jeugdtrauma daarentegen
blijkt vaak over chronische blootstelling te gaan. Patiënten zijn zelf niet steeds ten volle bewust van de impact
van die fenomenen. In een aantal gevallen leidt dit tot
een verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling en dus een
persoonlijkheidsstoornis. Mensen die klinisch met cliënten
met verslaving werken, komen die trauma’s tegen. Het is
in de behandeling van belang om een blijvende psychische
ontregeling (vb schichtigheid, angstigheid, depressieve

neigingen), maar evengoed een ontregeling via stresshormonen – cortisone en adrenaline – te herkennen als gevolg
van een chronisch jeugdtrauma. Een groep onderzoekers en
clinici die in de ontwikkeling van versie V van de DSM (3)
pleitten voor het opnemen van developmental trauma disorder deed een poging om dit belang te onderlijnen, maar
uiteindelijk werd deze term niet als aparte diagnose erkend.
Door die traumatische jeugdervaringen niet expliciet te
erkennen, missen we inderdaad een stuk aandacht voor
trauma, zowel inhoudelijk in de therapie als in de organisatie van de zorg. Dat besef moet er meer zijn. Ik ben ervan
overtuigd dat de gevolgen van trauma op lange termijn
erg onderschat worden. Vaak worden problemen nog te
veel op de persoon zelf afgewenteld. Men beseft niet dat
het trauma vaak al zo lang meegaat en dat het diffuus
geworden is.

Paul De Neve

Wat kunnen hulpverleners beter doen?
Peuskens: Vrouwen zijn geen light versie van mannen. Ik pleit
sterk voor een genderspecifieke lezing van de programma’s.
We moeten erover waken dat we getraumatiseerde mensen, binnen de verslavingszorg dus relatief veel vrouwen,
niet te kil of te scherp benaderen. Ze vragen een andere
zorg dan mensen bij wie verslaving ontstaan is zonder
dat er een duidelijk aanwijsbaar onderliggend probleem is
(‘primaire verslaving’ zo u wil ). In het zelfonderzoek dat bv.
gevraagd wordt in een 12-stappen begeleiding (zoals bij de
AA) wordt erg ingezet op besef van eigen fouten en tekortkomingen. Dit vraagt allicht een andere aanzet wanneer
iemand een middelenverslaving ontwikkelde uit een uit de
hand gelopen plezierige bezigheid, dan wanneer trauma en
zelfmedicatie speelden.
Vrouwen met verslaving hebben statistisch veel meer
deze trauma-achtergrond. Daar moet extra aandacht voor
zijn. Vroegere interacties met hulpverleners verliepen vaak
al problematisch. Vele hulpvragers haken af of voelen zich
niet begrepen omdat ze zich beschuldigend aangesproken
voelen. Ze moeten voelen dat ze recht van spreken hebben. Als hulpverlener kan je je afvragen of je soms niet te
onverbiddelijk of te vastgebeten bij bepaalde interpretaties
blijft, wanneer je reageert op iemand die voor de zoveelste
maal een afspraak niet blijkt na te komen? Of je nu louter
cognitieve gedragstherapie hanteert of het 12-stappen
model, als je niet oppast schiet je tekort in de erkenning van
vroeg trauma. Soms is het mislopen van het therapeutisch
engagement of zelfs een moreel kritische beoordeling van
herval, voldoende om mensen te her-traumatiseren.
Om dit te helpen voorkomen kunnen de principes rond
‘Trauma informed care’ (4) een hulpmiddel zijn. Het is een

set van aanbevelingen om als organisatie na te gaan of
je als hulpverlener genoeg kansen biedt om hierover te
spreken, of je de symptomen voldoende (h)erkent, of je
voldoende rekening houdt met de alledaagse impact die
trauma heeft, … Wat is fysiek en psychisch veilig? Zijn er
genoeg vrouwen in een team,…Mogen mensen in elkaars
slaapkamer zomaar binnenlopen? Voor sommigen zal op
dezelfde gang slapen een reden zijn om weg te gaan. Hoe
ga je daarmee om?
Hoe spreek je over veiligheid? Als een belangrijke groep
patiënten seksueel trauma in hun voorgeschiedenis heeft,
laat de zorgorganisatie toe om mannen en vrouwen afzonderlijk therapiesessies te volgen, afzonderlijk te sporten?
Hoe alert ben je bij fysieke controles als je weet dat een
belangrijk percentage van de populatie in behandeling
seksueel getraumatiseerd is?
Allerlei organisatorische en inhoudelijke aspecten kan je
in vraag te stellen vanuit het trauma-perspectief. Daarbij is
het belangrijk te bedenken dat je antwoorden niet met het
team alleen kan uitdenken: de inbreng van de cliënt zelf is
even belangrijk hierbij. Ga uit van de kracht van de mensen
en leer hun die kracht terugvinden. Dat gebeurt automatisch als je herstelgericht denkt en de cliënt een belangrijke
stem geeft. Het is dus ook een pleidooi om nog meer te
werken via gedeelde besluitvorming waarbij zowel de hulpverlener als de cliënt hun besluiten aan mekaar toetsen.

(1) 4 of meer adverse childhoodevents meemaken in een leven komt bij
vrouwen 15 % keer voor, bij mannen 9%.
(2) World Drug Report 2018, United Nations Publication, Sales No.
E.18.XI.9.
(3) DSM, voluit Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders:
standaardwerk voor mensen uit de verslavingszorg van de American
Psychiatric Association (APA).
(4) Samhsa’s Concept of Trauma and Guidance for Trauma-Informed
Approach, 2014
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Wat zorgt ervoor dat mijn leven zonder drugs
de moeite waard is en blijft?
6
Laura (*) is 36 jaar. Jarenlang was ze verslaafd aan verschillende soorten drugs. Nu gaat het haar voor de wind. Met
haar man kocht ze onlangs een huisje in het groen om volledig te verbouwen. Samen zijn ze de trotse ouders van een
zoontje van amper een jaar oud. Laura heeft bovendien een
voltijdse job die ze graag doet. Ze wil niet meer terug naar
haar vroegere leven. “Ik zou liegen als ik zeg dat ik enkel
slechte herinneringen heb aan die periode. Maar ik weet wat
de gevolgen zijn van druggebruik. Het leven dat ik nu heb
opgebouwd, wil ik onder geen beding verliezen.”
Waar haalt Laura haar kracht om elke dag neen te blijven
zeggen? Wat haalt ze de “drive” om er toch elke dag met
volle goesting tegenaan te gaan?
“Ik ben niet fier op alles wat ik gedaan heb, maar gebeurd is gebeurd. Ik ben blij met wat ik nu in mijn handen
heb. Ik heb een gelukkig leven opgebouwd. Ik heb een
goede relatie, een kindje en een sociaal netwerk. Mijn man
en ik zijn ook druk aan het verbouwen. Dat is een lange termijn project. Het is momenteel misschien iets te druk, maar
het is voor de goede zaak. Naast werken en klussen aan het
huis, ga ik minstens twee keer in de week naar de fitness.”
Laura speelde al van jongs af aan dwarsfluit in een harmonieorkest. Dat verwaterde volledig tijdens haar gebruikersperiode. “Tijdens mijn opname lag het zelfs helemaal stil.
Na mijn programma heb ik de draad opnieuw opgenomen
en ben ik opnieuw lid geworden. Iedereen uit het orkest is
op de hoogte van de woelige wateren die ik heb doorzwommen. Muziek kan mijn ziel raken, me keer op keer kippenvel
bezorgen. Het raakt me. Ook het samen musiceren met
anderen geeft mij veel voldoening.”
Laura kwam voor het eerst in contact met drugs als jong
meisje. Het begon onschuldig met wat experimenteren tijdens het uitgaan, maar toen ze begon met haar studies aan
de hogeschool kwam ze via haar toenmalig vriendje in contact met speed. “Door de speed kon ik zowel naar school
gaan als tot in de late uurtjes uitgaan. Ik had bakken energie
en bovendien vermagerde ik erdoor. Ik leerde een nieuwe
vriendengroep kennen waar gebruik de normaalste zaak
van de wereld was. Ik zag daarom niet in dat ik slecht bezig
was. Door die vriendengroep kwam ik ook in aanraking met
cocaïne. Mijn druggebruik ging eigenlijk altijd een stapje
verder. Ik was overal nieuwsgierig naar, ook naar heroïne,
en besefte nog altijd niet dat ik foute keuzes aan het maken
was. Ik heb gelukkig wel mijn diploma gehaald, ondanks
mijn druggebruik.”
“Na mijn studies kon ik aan de slag in de praktijk waar ik
mijn laatste stage deed. Na enkele jaren besloot ik opnieuw
te gaan studeren: taal- en letterkunde aan de universiteit.
Het ging toen heel slecht met mij. Ik was bijna nooit aan-

wezig in de les en had ook al een paar auto’s perte totale
gereden. Ik heb nooit mijn eerste jaar afgewerkt.”
“Daarna ben ik een paar maanden werkloos geweest,
totdat ik bij het OCMW een contract kreeg aangeboden.
Mijn baas zag dat het niet goed ging met mij en heeft mij
toen naar het ambulant centrum gestuurd. Die gesprekken
hadden niet veel invloed op mij. Ik maakte de begeleiders
voortdurend blaasjes wijs en relativeerde de ernst van mijn
gebruik. Ik kwam altijd te laat op het werk en liet zelfs eens
het brandalarm afgaan doordat ik in de toiletten aan het
‘chinezen’ was. De politie heeft me dan ook opgepakt. Mijn
werkgever heeft mij voor de keuze gezet: ofwel werd ik ontslagen, ofwel liet ik me opnemen voor behandeling. Ik heb
de hulp uiteindelijk aanvaard, ook omdat ik schrik begon te
krijgen van justitie. Door mijn druggebruik ben ik verschillende keren in contact gekomen met de politie. Ik besefte
niet hoe slecht ik er wel aan toe was. Eigenlijk had ik op
ieder moment van de dag drugs nodig: ’s morgens om me
niet ziek te voelen, wat later om te kunnen gaan werken,
daarna om te kunnen ontspannen.”
Laura is twee keer in het crisisinterventiecentrum opgenomen. “De eerste keer ben ik vroegtijdig weggegaan
omdat ik dacht dat ik afgekickt was. Maar dat was niet zo.
Ik had nog maar net de deur achter mij toegetrokken en ik
zat alweer aan de drugs. Later ging ik er opnieuw binnen en
gaven ze mij het advies om een traject in de therapeutische
gemeenschap te volgen. Ik zag dat in het begin helemaal
niet zitten: meer dan een jaar lang en zeven dagen op zeven ergens wonen met allemaal mensen die je niet kent.
Achteraf gezien is die periode voorbij gevlogen en het heeft
mij goed gedaan. Het was natuurlijk niet gemakkelijk want
je wordt geconfronteerd met jezelf, maar je leert er ook
open zijn en over alles praten.”
“Toen ik het programma had afgerond, besefte ik dat
het nog niet te laat was: ik kon nog iets van mijn leven maken. Ik was bijna dertig jaar en had nog niets bereikt, maar
tegelijkertijd zag ik ook het positieve: ik had geen gebruikersproblemen meer en ook geen schulden. Ik ben dan een
jaar met de rugzak door Azië getrokken. Ik wou even uit de
dagelijkse sleur ontsnappen en de wereld verkennen. Toen
ik thuiskwam ben ik terug in contact gekomen met Louis,
die ik had leren kennen in de therapeutische gemeenschap.
We gingen snel samenwonen.”

Communicatie is de sleutel
Laura staat nu enorm positief in het leven. Het zijn de kleine dingen in het leven die haar gelukkig maken en ervoor
zorgen dat ze haar leven waardevol vindt. “Mijn moeder is
net uit het ziekenhuis ontslagen. Ik kan er zijn voor haar
en daar haal ik voldoening uit. Met mijn zoontje de natuur

Elke Vandoorne / Paul De Neve / Koen Dhoore
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intrekken, daar geniet ik ook enorm van.” Ook uit haar job
haalt Laura voldoening. Ik werk met oudere mensen. Ze
noemen mij ‘het zonnetje in huis’. Ze appreciëren wat ik
doe en dat maakt me gelukkig. Ook mijn baas geeft me veel
vrijheid, ik ervaar veel variatie in mijn job.”
“Mijn familie heeft me altijd gesteund. Mijn man ook.
Ondertussen is het 10 jaar geleden dat ik nog gebruikt heb.
Er zijn wel nog eens momenten – als ik zenuwachtig ben
of wat gedronken heb – waarop ik zin heb in een sigaret.
Ik ben blij dat ik dat tegen mijn man kan zeggen. Het doet
deugd om dat te kunnen uitspreken. Ik heb nu geen zin
meer in drugs, maar ik droom er nog heel regelmatig over.
In mijn droom weet ik dat het niet mag, maar ik wil het toch
doen. Als ik dan wakker word, kan ik me daar echt slecht
over voelen. Gelukkig kan ik dat dan vertellen tegen mijn
man. Ik weet natuurlijk niet wat de toekomst zal brengen. Ik
heb mijn beide ouders nog, een goede relatie, een kindje.
Ik heb eigenlijk geen reden om te hervallen. Ik weet niet hoe
ik zou reageren als alles plots fout loopt. Stel dat ik ooit
toch zou hervallen, dan hoop ik dat ik er ook zo open over
kan praten met mensen uit mijn omgeving. Ik heb tijdens
het programma geleerd hoe belangrijk communicatie is.
Door te praten kunnen zoveel misverstanden uit de wereld
worden geholpen. Wat me extra geruststelt, is dat ik niet
weet waar ik nu drugs zou kunnen kopen. Ik heb de banden
met het verleden volledig doorgeknipt. Ik voel ook geen
behoefte om met die mensen in contact te blijven.”
“Je verzeilt heel snel in dat wereldje ver weg van de
werkelijkheid en je moet enorm hard werken om eruit te
geraken. Hoe meer jaren voorbijgaan, hoe minder ik moet
worstelen tegen die goesting. Ik heb niet het gevoel dat ik
één groot doel voor ogen moet houden zodat ik niet meer

zou hervallen. Mijn manier van leven is ook totaal veranderd. Ik wil gewoon blijven doorgaan met wat ik bezig ben.
Alles wat ik tot nu toe heb opgebouwd, is mijn drive om niet
te hervallen.”

Het overwinnen van een verslaving gaat veel verder dan afkicken en nieuwe vaardigheden leren. Het gaat om lichaam,
geest en ziel. Dat geeft de kern van iemand weer. Zingevingsvragen spelen hierin een belangrijke rol:
Waarom zou ik stoppen met gebruiken?
Wat ben ik kwijt? Wat wil ik terug?
Waar word ik blij van? Wat kan ik voor iemand betekenen?
Wat geeft me goesting in het leven?
Het is vaak een hele tocht om stap voor stap nieuwe antwoorden op die vragen te vinden. Nieuwe antwoorden die mensen
doen ervaren dat hun eigen kern weer tot bloei komt. In relatie
tot anderen opnieuw tot jezelf komen, samen dingen doen,
ervaren dat het leven ertoe doet: dát is waar het om gaat.
We delen hier een krachtige getuigenis zodat het een vezeltje
van het touw kan zijn dat ook anderen uit het moeras van de
verslaving kan helpen trekken. En tegelijk is het een bevestiging
van het feit dat het leven er écht toe doet als iemand met goesting en passie zijn of haar “drive” kan delen.

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

[Kwaliteitszorg]

Het cliëntenprofiel anno 2018
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Voor cliënten die zich tot De Sleutel wenden met een vraag
naar behandeling wordt een zorgdossier aangelegd met een
aantal gegevens. Dit gebeurt eerst en vooral in functie van een
aangepaste behandeling of zorg, op maat van het profiel en
de hulpvraag van de cliënt. Tegelijk worden bepaalde cliëntgegevens verzameld om te voldoen aan het TDI-protocol.
Hier treden epidemiologische doeleinden op het voorplan. In
onderstaand artikel gaan we – aan de hand van de TDI – dieper
in op het profiel van de cliënt in De Sleutel anno 2018, en staan
we stil bij relevante verschillen tussen de types centra waartoe
de cliënt zich wendt én evoluties doorheen de tijd (2011-2018).

30 jaar in 2018. In het CIC en de TG’s is de cliënt in behandeling gemiddeld iets ouder (respectievelijk 31 en 30 jaar),
terwijl het RKJ per definitie de jongste cliënten in behandeling heeft (gemiddeld 16 jaar).
Van alle cliënten in 2018 heeft bijna 96% de Belgische nationaliteit. Van de niet-Belgen draagt 2% een EU-nationaliteit en
minder dan 3% de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie. In de periode 2011-2018 merken we een geleidelijke afname van het aandeel niet-Europeanen. Niet-Belgen zijn
het ‘sterkst’ vertegenwoordigd in de ambulante centra (5%),
terwijl het in de andere centra om nauwelijks 1 à 3% gaat.

TDI

Doorverwijzende instantie en behandelverleden

De TDI of Treatment Demand Indicator is een minimum-set
van gestandaardiseerde gegevens die bevraagd worden in
het kader van een eerste face-to-face contact van een nieuwe
behandeling. In 2018 werden in De Sleutel TDI-gegevens
verzameld bij 1995 cliënten; een daling van meer dan 20%
in vergelijking met 2011. Deze daling is voornamelijk toe te
schrijven aan het CIC en de ambulante centra, die instaan
voor respectievelijk 12% en 83% van de gegevens. De TG’s
maken 3% uit en het RKJ 2%.

Het aandeel cliënten dat in 2018 op eigen initiatief naar
De Sleutel komt, bedraagt 31%, terwijl 10% door familie of
vrienden verwezen werd. De justitiële verwijzingen zijn met
32% het talrijkst in De Sleutel. Doorverwijzingen door andere zorgverleners scoren veel lager: 8% vanuit de drughulpverlening, 5% uit welzijnsvoorzieningen, 4% vanwege
ziekenhuizen, en 3% door huisartsen.
Tussen de centra van de Sleutel treden behoorlijke
verschillen op: het aandeel verwijzingen vanuit de drughulpverlening is veel groter in het crisiscentrum en de TG’s
(resp. 28% en 63%), terwijl het omgekeerde geldt voor de
verwijzingen door justitie (12% in CIC en 2% in TG versus
36% in de dagcentra en 42% in het RKJ).
Belangrijk en relevant is het onderscheid tussen nieuwe
cliënten en cliënten die reeds eerder in behandeling zijn
geweest. In 2018 is 45% van de cliënten in De Sleutel nieuw;
dit houdt in dat ze nog niet eerder in behandeling zijn
geweest voor problemen in verband met druggebruik. Na
jaren van geleidelijke toename (41% in 2011) is het aandeel
nieuwe cliënten stabiel gebleven ten opzichte van 2017.
Evolutie van het aandeel nieuwe versus gekende cliënten (2011-2018)
70

gekende cliënten

Geert Lombaert

Geslacht, leeftijd en nationaliteit
Zes op zeven cliënten (of 86%) die bij De Sleutel aankloppen met een vraag naar behandeling zijn mannen. Deze
geslachtsverdeling is vrij stabiel in de periode 2011-2018
(steeds tussen 83% en 86%). Tussen de centra van de Sleutel
is er wel een duidelijk verschil: het CIC en de TG’s hebben
een nog meer uitgesproken ‘mannelijk’ profiel (resp. 93% en
95%) dan de ambulante centra en het jongerenprogramma
RKJ (telkens 85%).
Bijna een derde van de cliënten (32%) is jonger dan 25
jaar. De gemiddelde leeftijd van de cliënt in De Sleutel stijgt
traag, maar gestaag: van gemiddeld 27 jaar in 2011 tot bijna

nieuwe cliënten
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Ook hier zijn er grote verschillen tussen de centra onderling.
De ambulante centra en het RKJ bereiken voor (meer dan) de
helft (resp. 50% en 55%) nieuwe cliënten terwijl in de TG’s
en het CIC veeleer ‘gekende’ cliënten in behandeling komen
(met respectievelijk ‘slechts' 11% en 14% nieuwe cliënten).
Dit betekent dat er weinig of geen eerste behandelingen
voorkomen in deze centra.

Opleidingsniveau en arbeidssituatie
De helft van de cliëntenpopulatie in 2018 (50%) behaalde
niet meer dan een diploma lager onderwijs, terwijl nauwelijks 7% hoger onderwijs heeft afgewerkt. Dit betekent dat
de helft van de cliënten het secundair onderwijs niet met
succes heeft afgerond. Er zijn weinig verschillen tussen
de centra met betrekking tot het opleidingsniveau, en het
opleidingsniveau van de cliënten is nauwelijks gestegen in
de periode 2011-2018.
Bijna één op drie cliënten in behandeling (32%) is regulier
tewerkgesteld, terwijl 28% werkloos is en 20% arbeidsongeschikt. In vergelijking met voorgaande jaren is het aandeel tewerkgestelden onder de cliënten licht toegenomen, terwijl het
omgekeerde geldt voor de groep van werklozen. In de dagcentra (37%) is het aandeel tewerkgestelden hoger dan in het CIC
(12%) en de TG’s (2%). Eén op zeven (14%) is student. Deze
groep blijft relatief stabiel over de laatste 8 jaar. Het RKJ scoort
hier uiteraard het hoogst (91%) terwijl het aantal studenten in
het CIC en de TG’s beperkt is tot respectievelijk 5% en 0%.

Voornaamste drug en spuitgedrag
Naast bovenstaande socio-demografische variabelen peilt de
TDI uiteraard ook naar een aantal druggerelateerde kenmerken; met name het voornaamste product dat aan de basis
ligt van de vraag naar behandeling en het spuitgedrag zijn
cruciale gegevens.
Evolutie voornaamste productgroep (2011-2018)
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Met betrekking tot het voornaamste product stellen we vast
dat cannabis met 44% de koploper vormt binnen de
populatie van De Sleutel. Zoals blijkt uit bovenstaande
grafiek steeg het aandeel cannabisgerelateerde hulpvragen
tot 2013 om daarna stabiel te blijven. De productgroep van
opiaten (voornamelijk heroïne) is binnen de cliëntenpopulatie als het ware in vrije val. In 2011 vormde opiaten nog de
tweede voornaamste productgroep met 23%. Inmiddels is
opiaten weggezakt naar de 4de plaats met ‘amper’ 8%. Zowel cocaïne als stimulantia (resp. 25% en 15% in 2018) zijn
sinds 2014 belangrijker geworden dan de groep van opiaten.
Vanaf 2014 wint cocaïne zeer sterk terrein, terwijl stimulantia
over zijn hoogtepunt is.
Behalve deze algemene evoluties stellen we vast dat de
profielen sterk uiteenlopen naargelang het type centrum. De
ambulante centra worden gekenmerkt door een sterk vertegenwoordigd ‘cannabiscliënteel’ (48% in 2018), terwijl de andere
productgroepen op respectabele afstand volgen (24% cocaïne,
15% stimulantia en 6% opiaten). Bij het RKJ is het belang van
cannabis als belangrijkste product nog groter (76%), terwijl cocaïne 12% uitmaakt in het RKJ. Het CIC-plaatje wijkt hier zeer
sterk van af: cocaïne blijft anno 2018 de absolute koploper met
30%, terwijl opiaten verder terrein verliest (van 54% in 2011
naar 19% in 2018). Stimulantia en cannabis (telkens 19%) zijn
voor het eerst even belangrijk geworden als productgroep in
het CIC. Ook in de TG’s is opiaten verder weggezakt (18%),
terwijl het belang van cocaïne toeneemt (28%) en stimulantia
(16%) over zijn hoogtepunt is. Het aandeel ‘cannabiscliënteel’
blijft met 7% zeer laag in de TG’s.
De gemiddelde leeftijd van de krimpende opiaatgroep is in de
periode 2011-2018 gestegen met 6 jaar tot gemiddeld 37 jaar.
Voor de andere productgroepen merken we een beperktere
stijging, nl. met 2 à 3 jaar (cocaïne: gemiddeld 31 jaar, stimulantia: 33 jaar en cannabis: 26 jaar). De ‘cannabiscliënten’ zijn
vaker cliënten die voor het eerst in behandeling komen (59%
nieuwe cliënten), terwijl dit voor de andere productgroepen
niet geldt (43% voor cocaïne, 35% voor stimulantia en slechts
6% voor opiaten).
Een zevende (14%) van de cliënten in 2018 heeft ooit drugs
geïnjecteerd, waarvan 30% dit ook in de afgelopen 30 dagen
heeft gedaan (4% recente spuiters). Het aandeel injecteerders
is in de periode 2011-2018 gaandeweg gedaald (van 24% in
2011 tot 14% in 2018). Het dalend belang van opiaten hangt
hier ongetwijfeld mee samen. Ook hier zijn er duidelijke verschillen tussen de types centra. Binnen de ambulante centra is
het aantal spuiters (11% ooit en 3% recent) veel kleiner, terwijl
het CIC met 27% ooit- en 12% recente injecteerders veel hoger
scoort. In de TG’s heeft 46% van de cliënten ooit gespoten
terwijl het RKJ met 6% ooit-spuiters het laagst scoort.
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[Activering]

Jumpstart helpt medewerkers
bij bepalen realistisch jobdoelwit
10
Mensen uit kansengroepen aan het werk helpen… Hen
helpen ontdekken welke job echt bij hen past. Het is één van
de uitdagingen in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt.
Met Jumpstart kon Weerwerk in Antwerpen en Gent de
voorbije twee jaar hierop extra inzetten. De instroom kwam
via een ruim netwerk uit de (drug)hulpverlening. Het aanbod
met sterke focus op loopbaancoaching is ook een samenwerking met de stad of het OCMW dat, samen met ESF, instaat
voor de financiering.
Om te kunnen aanmelden binnen Jumpstart is het noodzakelijk dat de medewerker voldoende stabiliteit heeft kunnen
inbouwen. Die instapnorm houdt in dat een aantal basisattitudes voor werk aanwezig zijn en dat er op de 7 levensdomeinen geen grote problemen zijn die activering in de
weg staan. Het hoofddoel is te komen tot een realistisch jobdoelwit. Om aan te melden moet men minimum 18 jaar zijn.

Paul De Neve

Jumpstart: wat?
Liesbeth: “Per jaar organiseren we met Weerwerk Activering
in Antwerpen een zestal instapmomenten voor de module
‘Jumpstart’. Het gaat om een vijf weken durend coachingstraject waar de kwaliteiten en de niveaus van de competenties van de deelnemers in beeld worden gebracht. We nemen
hen dus mee op de zoektocht naar een haalbare job en laten
hen ontdekken wat ze graag doen. Iedereen leert er opnieuw
te dromen, te kijken naar de eigen passies en interesses”.
Dankzij ons aanbod – o.m. via job- en empowermentclubs –
wordt duidelijk wat iemand kan en wil bereiken en welke acties hiervoor nodig zijn. In de praktijk krijgen ze de ene dag
coaching in de zoektocht naar wat ze willen en kunnen en
zorgen we voor begeleiding bij dat plan naar werk. De andere
dag reserveren we voor observatie of persoonlijke training op
de werkvloer. Daarnaast brengen ze vijf halve dagen op de
activerende werkvloer van Weerwerk en zeven dagen bij een
externe stageplek (ook mogelijk intern bij Weerwerk) door.
Hierbij wordt steeds gezocht naar een stage-aanbod op maat
(vb een winkel, ziekenhuis, IKEA, bouwbedrijf, woonzorgcentrum, groenploeg, kringwinkel,...). Na het programma
bepaalt de medewerker zelf zijn/haar jobvoorkeur en een
plan naar werk. Onze medewerkers blijven hen hierbij wel
begeleiden en opvolgen.
De stagedagen in een betaalde werkomgeving blijken een
cruciale factor in de assessmentmodule. Deelnemers
krijgen op die manier een realistisch beeld van werken in
een betaalde omgeving, doen er ervaring op en werken aan
hun arbeidscompetenties. De stage is vaak ook een opstap
naar betaald werk. In de praktijk merken we dat deelnemers
aan Jumpstart na afloop van de 5 weken durende module

vaak een aanbod naar een betaalde job of een vervolgstage
krijgen. Voor deelnemers die nood hebben aan een veilige
werkomgeving en/of een arbeidsklimaat waar zij op maat
begeleid kunnen worden, wordt ofwel intern binnen de
maatwerkploegen van Weerwerk een stage gezocht, ofwel
extern bij een collega-maatwerkbedrijf.
Omdat we ervan overtuigd zijn dat gezondheid en een
goede conditie ook een bepalende factor zijn in het zoeken
én behouden van werk is er ook een sportassessment in de
module geïntegreerd. Van alle deelnemers aan Jumpstart
wordt een fitheidstest afgenomen waarna de sportmedewerker van Weerwerk uitgebreide feedback geeft. De deelnemers
krijgen tips & trics aangereikt om hun gezondheid te verbeteren o.a. rookstop, gezonde voeding, start-to-run etc.
De aanmeldingen voor Jumpstart komen enerzijds binnen via de eigen activerende werkvloer (wie fase 1 positief
afgerond heeft) maar kan evengoed komen van de externe
vaste partners. Zo is er in Antwerpen een partnership met
AC ’t lokaal, het lokaal activiteitencentrum van Beschut
Wonen M.I.N., met Adic en met het ambulant centrum
De Sleutel van Antwerpen. Ook andere organisaties kunnen
doorverwijzen.
De toeleiding naar werk vraagt veel ondersteuning, mede
omdat we als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en
de activeringsdruk van overheidswege toch wel echt werken
met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
In Antwerpen blijkt 85% van de aanmeldingen zeer laagtot ongeschoold te zijn, 68% kampt met een psychische
problematiek en 74% heeft een drugproblematiek (vaak in
combinatie met psychische problematiek).
Door een gerichte PR en enkele mooie voorbeeldtrajecten nemen de aanmeldingen voor Jumpstart in Antwerpen

11

resultaat Jumpstart 2018
vrijwilligerswerk
8%

Voorbeeld van een traject binnen dit partnerschap:
K. ging naar Activiteitencentrum ’t lokaal waar er zinvolle dagbesteding werd aangeboden. Al snel was duidelijk dat K. dit niet echt als
zinvol ervaarde en de wens richting betaald werk kwam aan bod.
Aan de hand van een goede samenwerking met Weerwerk werd er
een aanmelding gedaan voor K. om deel te nemen aan de activerende werkvloer. Na een positief intakegesprek startte K. aan zijn
traject binnen Weerwerk.
K. werd binnen de activerende werkvloer getypeerd als een
onzekere en weinig assertieve man, die enige gevoeligheid heeft voor
stress. Verder is K. een heel beleefde en aangename man in de omgang. Hij heeft oog voor detail en werkt zelfstandig en zorgvuldig.
K. is ook leergierig en ambitieus naar de toekomst toe en zijn droom
is om boomchirurg te worden.
Na een drietal maanden actief te zijn op de activerende werkvloer kon K. starten in fase 2 (Jumpstart). Hij liep intern stage bij
weerwerk in de groenploeg. Na deze 5 weken was duidelijk dat
K. graag wil werken in de groendienst.
K. is door zijn traject binnen Weerwerk en Jumpstart sterk gegroeid. Hij kan voor zijn mening opkomen en durft op constructieve
wijze in discussie gaan. K. is voor een groot stuk ook opengebloeid en
weet welke richting hij uit wil.
Hij is aangenomen bij Weerwerk als voltijds arbeider in de groenploeg onder een betaald contract. Hij werkt hier nu een jaar. Er is
zelfs sprake om hem meer verantwoordelijkheid te geven op termijn.
Hierdoor bewijst K. zijn ambities te kunnen omzetten en stressbestendig te zijn. K. zelf geeft aan heel gelukkig te zijn binnen zijn job
en is heel tevreden over zijn traject binnen Weerwerk.

Het Jumpstart-aanbod beantwoordt dus aan een duidelijke
nood voor de ruime doelgroep werkzoekenden in grootsteden zoals Antwerpen. De expertise van werk m.b.t. verslavings- en/of psychische problematieken vult een leemte die
niet aanwezig is bij andere stedelijke initiatieven.
Deelnemers die het traject volhouden sluiten dit af met een
positief resultaat.

In Groei in Gent
Steffi: “Binnen het project in Gent hebben we de voorbije 2
jaar 51 dossiers behandeld. Aanmeldingen kwamen hoofdzakelijk vanuit het netwerk van De Sleutel via de Therapeuti-

art 60
15%

NEC
23%

opleiding
15%
SEC
39%

NEC: Normaal Economisch Circuit
SEC: Sociaal Economisch Circuit
Art. 60: artikel 60 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening
waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt
is gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het
stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces

sche Gemeenschap Gent en Merelbeke maar ook vanuit
verschillende psychiatrische settings en het OCMW. Er
waren ook enkele spontane aanmeldingen.
Van die dossiers waren midden augustus 12 personen
doorgestroomd (NEC: 3, Art.60: 3, IBO: 1, Maatwerk: 2,
kwalificerende opleiding: 3). Verder noteerden we bij 18
personen een vroegtijdige stopzetting. Dit gaat steeds gepaard met een warme overdracht naar het (hulpverlenings)
netwerk en met een advies. 20 personen waren in augustus
nog in begeleiding. Steffi: “De deelnemers evolueren sterk
tijdens het coachingstraject. Door zaken te herhalen in het
programma leren ze bij uit hun ervaringen. Het is dus een
dynamisch gegeven (maak kennis met een traject van een
cliënt op blz. 12). De komende maanden zullen er nog een
pak personen kunnen instappen in het project dat hopelijk
ook in 2020 zal kunnen worden verdergezet.
Eind dit jaar lopen de beide ESF-projecten inderdaad af.
Bedoeling is om vanaf 2020 via een nieuwe ESF-financiering
op drie locaties (ook in Roeselare) te kunnen starten, maar
met de focus nog meer op outreach. De goedkeuring van de
dossiers wordt eind augustus verwacht.
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toe. In 2018 telden we 52 aanmeldingen. Tijdens de eerste
2 maanden van 2019 zaten we al meteen aan 40 nieuwe
aanmeldingen.

[Oud-cliënt aan het woord]

“Bij jullie leerde ik mijn eigen
valkuilen goed kennen.”
12
Kurt (*) is 32 jaar en intussen langer dan een jaar actief als
zelfstandige voor een loodgietersbedrijf. Hij had vroeger al
gewerkt als datatechnieker dit in combinatie met een job als
elektricien in bijberoep. Met een iets te gevulde agenda. Tot
hij in augustus 2016 plots bij zijn vader (waar hij inwoonde)
vertrokken is. Zijn eerste stap naar hulp was een opname in
een PAAZ, een Psychiatrische verpleegafdeling binnen een
algemeen ziekenhuis. “In het begin had ik vooral rust nodig”.

Uiteindelijk maakte Kurt dus een gans andere keuze. Na een
maandje meedraaien, koos hij toch opnieuw voor de bouw
en dit keer zelfs volledig op zelfstandige basis. Deze keuze
gebeurde allesbehalve impulsief maar was het resultaat van
uitgebreide gesprekken met de jobcoach. Je kan die methodiek zien als een soort spiraalcoaching. Het programma
wordt telkens herhaald waardoor men dichter bij zijn doel
wordt gebracht (lees ook blz. 10).

Kurt heeft er intussen binnen De Sleutel een langdurig hulpverleningstraject opzitten. Na zijn passage in het AZ Maria
Middelares werd Kurt opgenomen in het CIC van De Sleutel.
Daarna volgde een opname van anderhalf jaar in de Therapeutische Gemeenschap voor Dubbel diagnose Gent. Tijdens
zo’n programma wordt standaard ook al snel bekeken
hoe men best aansluiting kan vinden met tewerkstelling.
Hiervoor wordt samengewerkt met Weerwerk, het maatwerkbedrijf nauw verbonden met De Sleutel.

“Tijdens mijn periode bij Weerwerk en mijn langdurig traject
in De Sleutel leerde ik mijn eigen valkuilen goed kennen.
Ik mag geen 7 dagen op 7 werken. Mijn druggebruik was
op die manier geëscaleerd en een uitlaatklep geworden. Ik
weet nu goed wat mijn sterktes en zwaktes zijn. Ik moet
oppassen niet te perfectionistisch te zijn, maar ik ben wel
sterk in creatieve zaken en weet nu beter dat ik graag met
mijn handen werk. Belangrijkste voor mij echter is dat ik
niet alles mag willen controleren. Ik aanvaard dat nu. Die
controledwang zal wel altijd op de loer blijven liggen”.

Kurt: “Ik mocht eigenlijk terug aan de slag bij het bedrijf waar
ik een drietal jaar gewerkt had als datatechnieker. Ze wisten
nochtans dat ik in opname geweest was bij De Sleutel’.
Kurt draaide in het begin even mee op de Activerende Werkvloer van Weerwerk. “Daar heb ik meteen open kaart gespeeld met de begeleiders. Sommige opdrachten lagen me
niet omdat ik problemen heb met dwanggedachten. Vooral
taken waarbij ik moest tellen, zijn een probleem voor mij. Ik
werkte een tijdje mee in de poetsploeg en kreeg ook voor mij
doenbare opdrachten. Hierna kon ik instappen in Jumpstart,
een nieuw intensief assessmenttraject. Ik vind nog altijd een
heel goed programma. Het helpt je echt om op zoek te gaan
naar je eigen droomjob en om een haalbaar stappenplan uit
te werken. Ik wou me immers niet meteen laten vastpinnen
op wat ik vroeger gedaan had’.

Paul De Neve

Kurt volgde na zijn secundair een opleiding als geluidstechnicus en in avondschool werd hij elektricien. “Tijdens Jumpstart kwam ik erop uit dat ik eigenlijk graag in de horeca wou
werken. Een eigen zaak starten en enkel koken met gezonde
plantaardige voeding was mijn plan. Een tweede piste was
aan de slag gaan als ervaringsdeskundige”.
Kurt ging in overleg met zijn begeleiders op zoek naar opleidingsmogelijkheden en mogelijke stageplaatsen.
Kurt: “Ik heb dan stage gelopen in een broodjeszaak en in
een keuken van een biorestaurant. Een specifieke opleiding
rond ‘vegan’ vond ik echter niet. Tevens volgde ik een infosessie bij de hogeschool voor de opleiding orthopedagoog.
Mijn begeleiders brachten me ook in contact met mensen die
een soortgelijk VSPW-traject doorlopen hadden.”

“Ik ben tevreden met mijn gemaakte keuze. Tevreden voor
de kans die ik tijdens Jumpstart kreeg om alle pistes uit te
zoeken en uit te proberen. Uiteindelijk zag ik in dat de piste
van ervaringsdeskundige op dat moment niet realistisch
was. Ik was zelf nog iets te veel met mijn eigen problemen
bezig. Ook de horeca bleek minder mijn ding, Dat zou te
stresserend geweest zijn om ook eindverantwoordelijkheid
te nemen. Maar gezond koken blijft mijn passie”.
“Het belangrijkste dat ik uit mijn traject onthouden heb is,
dat je er zelf moet voor gaan. Je krijgt het niet op een presenteerblaadje. Maar weet dat je bij Weerwerk fouten mag
maken. En dat je telkens opnieuw kansen krijgt. Als iets niet
lukt, dan gaat men met je in gesprek om oplossingen te
vinden. Mijn advies aan eenieder die twijfels heeft rond een
jobinvulling is dan ook: Probeer het gewoon!”

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

[Preventie]

Een handleiding voor wie inzicht wil krijgen
in zijn/haar digitaal DNA
13

‘Ken je digitaal DNA’ van Lieven De Marez is een lezenswaardig boek dat nieuwe inzichten aandraagt bij de reeks
opgesomde boeken. Als professor gespecialiseerd in media,
technologie en innovatie en leider van de Imec-onderzoeksgroep naar media, innovatie en communicatietechnologie
beschikt de auteur over alle troeven om een inzichtelijk boek
te schrijven over deze hedendaagse problematiek.
Wat wil de schrijver bereiken? Lieven De Marez wil een
handleiding aanreiken waarmee eenieder de antwoorden
kan vinden die bij hem/haar passen als het gaat over
smartphonegebruik. Niet alleen wil hij de lezer helpen bij
het ontrafelen van dat gedrag, hij wil u ook als een diëtist
begeleiden in het beter omgaan met uw digitale device.
Het boek bestaat uit drie grote delen:

Johan Van de Walle

In ‘Omdat we geen Trump willen zijn, laten we leren van de
feiten’ schetst de schrijver de impact van de smartphone op
ons dagelijks leven. Hij weet goed het midden te houden
tussen de mensen die overal ‘smombies’ ontwaren en
anderen die kritiekloos geloven dat de smartphone ons en
vooral leerlingen in staat stelt om vier taken tegelijk uit te
voeren. Technologie biedt ons leven vele mogelijkheden en
kan ons leven aangenamer maken. Maar we mogen niet
blind zijn voor de risico’s van overmatig schermgebruik. Met
rake metaforen maakt de auteur zijn inzichten duidelijk en
gemakkelijk te onthouden. Zo heeft hij het over de ‘kannibalisatie van onze concentratie’ en ‘het treintjesgedrag waarbij we
van de ene wagon in de andere sukkelen’.
In ‘Als je je smartphone de baas wil zijn. Wat kunnen we leren
van een hond’ hanteert de schrijver de metafoor van het
domesticeren van uw huisdier. Net zoals u uw hond wil
onderwerpen aan een aantal regels, is het noodzakelijk dat
de smartphone zich ook houdt aan enkele afspraken. In vele
publicaties over schermgebruik lees je deze afspraken. De
Marez introduceert hier wel een nieuw en bruikbaar begrip:

Lieven De Marez (2019)

Ken je digitaal DNA,
je smartphonegebruik ontrafeld
Uitgeverij Pelckmans Pro, Kalmthout.
ISBN 978-94-6337-175- 9
Prijs 25 €
179 blz.

toestelwijsheid! Naast mediawijsheid moet ieder van ons ook
een zekere toestelwijsheid aanleren. Een actuele uitdaging
waar jongeren, ouders en scholen mee geconfronteerd
worden.
In ‘Omdat we geen last willen van digibesitas. Wat we kunnen
leren van de diëtist’ laat De Marez ons kennismaken met
de mobile DNA-app. Deze app – ontwikkeld door de Imeconderzoeksgroep en gratis beschikbaar in de Google Play
Store – is een handig instrument om uw eigen smartphonegebruik te monitoren. Hier maakt de schrijver zich sterk dat
iedereen vanuit de kennis van het eigen smartphonegebruik
als een soort diëtist over dat gedrag weer de baas kan worden. Een bruikbaar inzicht!
Het boek is dan ook een aanrader. Zeker in de omgang met
pubers bent u immers sterker gewapend als u inzicht heeft
in hoe pubers functioneren. Leerkrachten en directies zullen
de inzichten van het boek goed kunnen gebruiken om een
draagvlak bij leerlingen en ouders over ‘gezond’ schermgebruik te vergroten. Zij zullen evenwel ervaren dat deze
inzichten wel eens botsen met de door de bedrijfswereld
en door sommige goedgelovige leerkrachten en directies
overgenomen inzichten van BYOD 2. Op de scholen waar we
de workshop ‘Klikken doet kicken’3 geven, gebruiken we de
inzichten van Lieven De Marez. Wij adviseren ook leerkrachten en leerlingen om de MobileDNA-app te installeren op
hun smartphone.
1 Zie Sleutelmagazine 58 – 2019 april mei juni
2 Bring Your Own Device (BYOD) is een concept waarbij, in het geval
van het onderwijs, leerlingen gebruikmaken van hun eigen device
van thuis. Het zijn de ouders die dan zorgen voor een goed werkend
apparaat en niet de school. Dit heeft zowel voor- als nadelen. Zie
verder op https://www.poraad.nl/veelgestelde-vragen/wat-is-bringyour-own-device-en-wat-zijn-de-voor-en-nadelen-ervan
3 https://www.diekeure.be/nl-be/educatief/secundair-onderwijs/
unplugged/klikken-doet-kicken#edumethod-content

N u m m e r 59/ 2019

Wie de jongste jaren wel eens een boekhandel binnenwandelde merkte waarschijnlijk het grote aantal boeken over de
risico’s van gamen en schermgebruik. Digitale Dementie,
Digiziek (Manfred Spitzer), Beter dan echt (Jane Mc Gonigal), Ontketen je brein (Theo Compernolle), Super verslavend
(Adam Alter), Leven zonder smartphone stress (Alexander
Markowetz), Concentratie (Stefan vander Stigchel), Digitale
Detox (Florence Pérès), Kleine filosofie van de digitale onthouding (Hans Schnitzler), Appen is het nieuwe roken (Rens van
der Vorst) om er maar enkele te noemen. Zelfs in zijn boek
Het gekaapte brein1 stipt Paul van Deun enkele aandachtspunten over deze gedragsverslaving aan.

[Medewerker aan het woord]

In gesprek met Guido Maertens

“Plus est en vous: samen zorg dragen voor
de zwakkere medemens in de maatschappij”
14
Op 21 juni 2019 namen we afscheid van Guido Maertens,
algemeen coördinator van vzw Weerwerk, de opvolger van
vzw Sociale Werkplaats De Sleutel. Na 27 jaar actieve dienst
binnen De Sleutel en vzw Weerwerk ging hij met welverdiend
pensioen. Hulde aan een man die zijn vele levens tot nu toe
in het teken gezet heeft van een eenvoudig maar doeltreffend
credo: “Plus est en vous: samen zorg dragen voor de zwakkere medemens”.
In één van de afscheidsredes werd verwezen naar ‘de steen’,
het bekende lied van Bram Vermeulen met de woorden :

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier hou je niet tegen.
Het water vindt er altijd een weg omheen.
En deze verwijzing was niet eens slecht gekozen. Want de
voorbije jaren heeft Guido heel veel waters doorzwommen.
Guido komt officieel in dienst op 01-10-1992. In de jaren
1976 – 1977 werkte hij af en toe vrijwillig als inslapende
wacht in de Therapeutische gemeenschap te Mendonk.
Later zou hij met vrienden geregeld instaan voor de catering
van de familiedag en de loopwedstrijd in Mendonk en later
in Merelbeke. Eigenlijk stond het in de sterren geschreven
dat Guido zich professioneel zou ontplooien in de hulpverlening. Zijn 15-jarige loopbaan als belastingcontroleur
binnen de FOD Financiën was meer dan een ‘accident de
parcours’. Van deze periode zegt hij zelf: “Ik controleerde
hard, maar rechtvaardig. Als belastingcontroleur hielp ik
mensen ook echt: wie verloren liep in de wetgeving, hielp ik
graag op pad”. De lokroep van de hulpverlening bleek groot
en in 1992 zet hij zijn logistieke schouders onder de opstart
van het dagcentrum De Sleutel in de Kelkstraat te Brugge.
Tijdens deze jaren krijgt hij steeds meer goesting om mee te
draaien in de hulpverlening. Hij start dan ook met de studies
maatschappelijk werk in het volwassenenonderwijs, waarna
hij de preventiedienst van De Sleutel helpt opstarten en heel
wat knappe zaken verricht, waaronder de bespreekbaarheid
van drugs in scholen verhogen, wat later zou uitmonden in
Contactsleutels, een preventieprogramma voor het lager
onderwijs. Of ook de Sleuteltreinen, waarbij jaarlijks honderden jongeren naar de Ardennen spoorden voor outdooractiviteiten en tijdens de reis de levensverhalen aanhoorden
van mensen in herstel van hun drugsverslaving.
Na 5 jaar wordt Guido het gezicht van de dienst externe
relaties. En daar haalt hij niet alleen heel wat geld van sponsors en donateurs binnen voor de vele projecten waarmee
De Sleutel bezig is. Hij is ook de bezielende kracht achter de

opstart van zorgboerderijen in Vlaanderen. ‘Als er nu een
decreet is rond zorgboerderijen is het dankzij De Sleutel,’ zo
stelt Guido. En dat hij een man van uitdagingen is, bewijst
de dag dat hij de leiding van de Sociale Werkplaats De Sleutel opneemt, in 2004.
Vanaf dat moment is Guido in de meest diverse dossiers
overtuigend in zijn drive, nuchter in de aanpak en bovenal
warm en oprecht in zijn engagement voor alle medewerkers. En of hij nu in gesprek gaat met een minister, de
administrateur-generaal van de VDAB of een medewerker, hij blijft altijd zichzelf. En onder zijn impuls zien vele
nieuwe initiatieven het licht zowel binnen de operationele
als binnen de inhoudelijke poot van Weerwerk. Denk aan de
Activerende Werkvloer. Samen met de collega’s slaagt hij er
in om vzw Weerwerk in Gent en Antwerpen op de kaart te
zetten als een gespecialiseerde en gerespecteerde partner in
opleiding, activering, tewerkstelling en doorstroom. Recent
kwam de zusterwerking te Roeselare er nog bij. Tot voor
kort steekt hij veel tijd in het bouwen van bruggen, het verduidelijken van de missie en visie, het enthousiasmeren van
collega’s, het in de juiste richting krijgen van alle neuzen,
en tot slot het verbouwen en verhuizen van alle Weerwerkactiviteiten in Gent, Antwerpen en Roeselare op 3 jaar tijd.
Het was niet alle dagen rozengeur en maneschijn: er waren
financiële probleemjaren met navenante herstructureringen
en de sluiting van de werking in Mechelen en Brugge. En toch
heeft hij een heuse kmo uitgebouwd met 80 omkaderingsmedewerkers en 120 betaalde krachten (omzet 4 MILJ € +
2,7 MILJ € subsidies en een groep tevreden klanten gaande
van openbare besturen, multinationale ondernemingen, foto: Károly Effenberger
ziekenhuizen, universiteiten, kmo’s.
Naast deze job was Guido jarenlang gemeenteraadslid voor
Groen in Brugge, is hij nu nog als voorzitter van Buurthuis
De Wissel actief en gaat hij nog talrijke engagementen
aan ten voordele van vluchtelingen, ex-gedetineerden en
zwakkeren in de samenleving binnen diverse werkingen: het
Pandschap, vzw Huizen voor de Vrede,... Guido blijft dus
stenen verleggen in de rivier.
Een blik achter de verwezenlijkingen van Guido, leert ons
veel en brengt ons meteen bij zijn levensmotto: ‘Plus est
en vous’, een spreuk hem op het lijf geschreven. Ondanks
grote druk van thuis om een universitair diploma te halen,
haalt Guido pas op latere leeftijd (40!) zijn bachelordiploma.
Werken in De Sleutel doet hem inzien dat hij niet zonder diploma kan blijven. Het geloof van de toenmalige algemeen
directeur in zijn kunnen doet hem ontdekken wat híj kan en
wat híj graag doet: werken met mensen. En hij heeft deze

Guido Maertens: “Met de steun van
Weerwerk herontdekken mensen hun
mogelijkheden en maken ze hun
capaciteiten opnieuw productief”

Damien Versele

wegen van de nieuwe, revolutionaire ideeën. En die hebben
zijn verdere leven beïnvloed. Zo heeft hij zich steeds ingezet
voor sociale huisvesting. Hij is mede-oprichter van de vzw
SVK - Sociaal Verhuurkantoor - Brugge en zorgt er mee voor
dat er 5 jaar later een degelijke sociale verhuurreglementering is. Ook blijkt de politieke activiteit een rode draad in het
leven van Guido: vanaf zijn 28ste levensjaar is hij gemeenteraadslid – hij is bij de eerste verkozen groene gemeenteraadsleden in Vlaanderen, naast o.m. Jef Tavernier en Mieke
Vogels die later nationale bekendheid zouden verwerven. En
dat is het enige wat Guido betreurt aan zijn loopbaan: dat hij
nooit in het parlement is terechtgekomen om zijn ideeën te
verwezenlijken. Guido is echter niet bij de pakken blijven zitten. Hij bleef trekken aan de kar voor meer rechtvaardigheid
en dat typeert hem.

lijn doorgetrokken. In zijn eigen woorden: ‘we hebben de
weg gevonden om mensen kansen te geven en tegelijkertijd
een schop onder de broek te geven zodat ze stappen vooruit
zetten in het leven. Dit is het verhaal van ‘Plus est en vous’:
met de steun van Weerwerk herontdekken mensen hun
mogelijkheden en maken ze hun capaciteiten opnieuw
productief. Weerwerk deelt met De Sleutel de baseline
MENSEN – KANSEN – GROEIEN en dit is voor Guido geen
loze kreet. Het verwijst naar de essentie. Het komt er op aan
om deze filosofie te blijven verwoorden en door te geven
aan jonge collega’s die in de organisatie komen werken.
Toegegeven, ‘we zijn een strenge organisatie die opvoedt,
maar we geven heel veel kansen aan mensen die omwílle van
de maatschappij verstoken bleven van kansen’. En ‘als organisaties zoals de onze niet zouden bestaan zouden heel veel
meer mensen aan de dop zitten’… Maar opgelet, hij maant
ons ook aan om waakzaam te blijven: ‘om mensen kansen te
geven moeten we blijven inzetten op activering. De intensiteit waarmee wij mensen begeleiden is uniek en hopelijk
mag dat blijven.’ Het is een zaak van pure rechtvaardigheid’.
Die prioriteit van activeren bezorgde Weerwerk nochtans ook
financiële kopbrekers. Het resultaat is nu dat het ziekteverzuim heel laag is (5,8%). ‘Zelfs een gewone fabriek kan daar
een punt aan zuigen.’
Dit verhaal aan de nieuwe generatie blijven vertellen is
een prioriteit voor Guido. Dat engagement kreeg hij mee van
thuis. Hij is 14 jaar ten tijde van mei 68. Aan de keukentafel
ten huize Maertens wordt veel over politiek gediscussieerd
en het gaat er behoorlijk stormachtig aan toe bij het over-

Bezorgd om de toekomst van de sociale economie in Vlaanderen is Guido niet. Er is de afgelopen jaren hard ingezet op
kwaliteit van werken. De sector heeft zich dermate geprofessionaliseerd dat ze een stevige plaats heeft verkregen
op de markt. De huidige economische conjunctuur werkt
ondersteunend. De privésector kan niet anders meer dan
samenwerken: er is overal volk tekort. Nu komt het erop aan
om te blijven inzetten op de kwaliteit van en de duurzaamheid in het activeren van kansengroepen.
Om welke verwezenlijkingen geeft Guido het meest? ‘Het
gaat niet om één of andere realisatie. Waar ik wel trots op ben,
is het feit dat ik mijn medewerkers gestimuleerd heb in het
ontwikkelen van een passie voor hun job, voor onze missie.
Dat bezorgt mij het meeste professionele plezier: mensen
met passie hun job zien doen voor de emancipatie van de
doelgroep: dat ze ons niet meer nodig hebben om hun leven
zelf in eigen handen te pakken op een duurzame manier.’
Welke boodschap heeft Guido tot slot voor de ploeg van
Weerwerk? ‘Leer uw grenzen kennen, maar leer ze ook
verleggen en aub organiseer uw agenda goed. Ik stelde de
afgelopen jaren vast dat er 25% overtolligheid in de agenda
zit van de meeste medewerkers. Doe regelmatig de toets en
focus op de juiste dingen. Steek bv. geen 2u in het maken
van een verslag van een cliëntgesprek dat nauwelijks 30’
duurde… Dat is belangrijk, maar belangrijker nog is het
volgende: Zie de mensen graag waarmee je werkt. Als je
dat niet kan, zal het nooit lukken

1 Deze preventiewerking is tot op de dag van vandaag actief met
4,5 vte als terreinorganisatie voor het ondersteunen van psychosociale
vaardigheidstraining in het basisonderwijs en de preventie van
middelengebruik in het secundair onderwijs
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[Uit het netwerk]
Directie & centrale diensten

Filmavond op 7 oktober in
Cultuurcentrum

Viering 25 jaar De Sleutel in Mechelen

Ebergiste de Deynestraat 2 C
9000 Gent
T 09 210 87 10
E de.sleutel.info@fracarita.org

Dagcentrum Antwerpen (DCA)

Dambruggestraat 78-80
2060 Antwerpen
T 03 233 99 14
F 03 225 10 24
E dca.info@fracarita.org

Dagcentrum Brugge (DCBG)

Barrièrestraat 4
8200 Brugge
T 050 40 77 70
F 050 40 77 79
E dcbg.info@fracarita.org

Dagcentrum Mechelen (DCM)

Dagcentrum Mechelen viert op maandag 7 oktober zijn 25-jarig bestaan
met een filmavond. Samen met het Filmhuis kozen we voor ‘Don’t Worry
He Won’t Get Far On Foot.’ De film verbeeldt het verhaal van een man
in herstel, die ondanks maar ook dankzij zijn beperking er het beste van
maakt. Om 20u30 vangt de film aan en vooraf is er een receptie.
Dagcentrum De Sleutel Mechelen viert dit jaar een zilveren jubileum.
Het was in 1994 dat de stedelijke werkgroep ‘drugpreventie’ en het toenmalige jeugdhuis ‘Rzoezie’ signaleerden dat er in Mechelen nood was
aan een gespecialiseerd centrum voor de aanpak van drugproblemen. De
Broeders van Liefde, de stad Mechelen en De Sleutel sloegen de handen
in mekaar en vanaf 1 januari 1994 kon de ambulante werking van start
gaan. Intussen bestaan we 25 jaar en dit zetten we in de kijker met een
feestelijke filmavond, in samenwerking met het filmhuis van Mechelen.

Voor de film, die aanvangt om 20u30, is er een receptie die plaatsvindt
om 19u. De locatie is het Cultuurcentrum in de Minderbroedersgang 5
te Mechelen.
De inkom is gratis. Een vrijblijvende gift aan de kas van de recoverygroep
is welkom. De plaatsen zijn beperkt. Ben je graag zeker van een plekje,
mail dan naar dcm.onthaal@fracarita.org om op de gastenlijst gezet te
worden.

40

JAAR

Floriaan Demeester

De film op het programma is ‘Don’t
Worry, He Won’t Get Far On Foot’
van Gus Van Sant uit 2018. Een
topcast, met onder andere Joaquin
Phoenix, Jonah Hill en Rooney Mara,
speelt de pannen van het dak om
het verhaal te vertellen van John
Callahan. Het is een levendige schets
van een man met een verslaving,
die na een rock bottom moment,
opklimt en herstelt. Gelukkig beperkt
de film zich niet tot een verslag van
het ontnuchteren, maar komt ook
het omkeren van een beperking
tot een charme mooi aan bod. Een
recensent verwoordde het als volgt:
“Verwacht dus geen ziekte-van-deweekfilm die steriele levenslesjes
afratelt. Van Sant serveert, in zijn
bekende, impressionistische stijl,
een warmhartig en met (zelf)spot
besprenkeld portret van een rusteloze, hedonistische ziel die zijn drankzucht als zijn grootste handicap beschouwde.”

in samenwerking met

F. De Merodestraat 20
2800 Mechelen
T 015 20 09 64
F 015 20 09 65
E dcm.info@fracarita.org

Dagcentrum Gent (DCG)

Jozef Guislainstraat 43a
9000 Gent
T 09 234 38 33
F 09 223 34 55
E dcg.info@fracarita.org

Crisisinterventiecentrum (CIC)

Botestraat 102
9032 Wondelgem
T 09 231 54 45
F 09 231 67 15
E cic.info@fracarita.org

Therapeutische Gemeenschap
Merelbeke (TGM)

Hundelgemsesteenweg 1
9820 Merelbeke
T 09 253 44 40
F 09 253 44 35
E tgm.info@fracarita.org

Therapeutische Gemeenschap
Gent (TGG)

Jozef Guislainstraat 43a
9000 Gent
T 09 216 61 90
F 09 342 87 95
E tgg.info@fracarita.org

Residentieel Kortdurend
Jongerenprogramma

Zuidmoerstraat 165
9900 Eeklo
T 09 377 25 26
F 09 377 78 64
E rkj.info@fracarita.org

Preventiedienst

Ebergiste de Deynestraat 2 C
9000 Gent
T 09 231 57 48
F 09 272 86 11
E de.sleutel.preventie@fracarita.org

Weerwerk Gent

Gaardeniersweg 80
9000 Gent
T 09 223 02 04
E info.gent@weerwerk.net

Weerwerk Antwerpen

Deurnestraat 208
2640 Mortsel
T 03 259 08 90
E info.antwerpen@weerwerk.net

Weerwerk Roeselare

Désiré Mergaertstraat 15
8800 Roeselare
T 051 22 03 00
E info.roeselare@weerwerk.net

met dank aan

De Sleutel is een onderdeel van

vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119 – Gent

