
Waarom hebben we nood aan
een “nieuwe autoriteit”? 
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Editoriaal

De coronacrisis. Ook in De Sleutel worden medewerkers en cliënten dagelijks 
geconfronteerd met nieuwe probleemsituaties. Het maakte ons nog alerter voor 
allerlei veranderingen die ook cliënten ondergaan tijdens hun traject binnen de 
hulpverlening. Opname-afdelingen waar bezoek plots tijdelijk niet meer toegelaten 
was. Cliënten ambulant begeleiden via beeldbellen. Een sprong in het onbekende… 
Toch zien we deze coronacrisis als een groeikans (lees blz. 6).

Corona gooide ook roet in het eten bij ons team preventie. Hun vormingen voor 
leerkrachten konden plots niet meer normaal doorgaan. Team Preventie ontwikkelde 
al gauw een online module Unplugged via afstandsleren en maakte ook werk van 
een nieuwe online module over verslaving. In  een 20 minuten durende PowerPoint 
met voice-over wordt aan leerkrachten bondig en helder uitgelegd wat verslaving 
is, gebruik makend van 5 beelden, zonder daarbij talloze theorieën uit de doeken te 
doen.  

Hoe tevreden zijn de cliënten over de kwaliteit van de dienstverlening van De 
Sleutel? Om dit op te volgen neemt onze organisatie straks voor het 4de jaar op rij 
deel aan de Vlaamse Patiënten Peiling Geestelijke Gezondheidszorg. In dit nummer 
blikken al even terug op de resultaten van de meting in 2019. Nieuw vanaf dit jaar 
is de publicatie van die resultaten op de website zorgkwaliteit.be. Lees zeker onze 
kanttekening hierbij op blz. 5.

Hoe ga je respectvol om met de cliënt? Het respectboek voor de zorg, een recente 
uitgave geschreven door hulpverleners, biedt een mooi kader om hierover binnen 
de teams in gesprek te gaan. Hoe geef je aan het verhaal van de hulpvrager de 
ruimte die het toekomt. Hoe kom je tot een afgestemde, dynamische en waardevolle 
verhouding met de cliënt? Dat schetsen de auteurs via hun RESPECT-model. Dit 
boek legt terecht de focus waar die in de eerste plaats behoort te zijn: op de relatie. 

Waarom hebben we nood aan een “nieuwe” autoriteit? Op deze vraag antwoorden 
we in een drieluik verderop in dit nummer. Iedereen stelt het vast: het geloof in 
traditioneel gezag brokkelt af. Is het nu in de opvoeding, het onderwijs, de politiek, 
de economie, … Zoiets vertroebelt vaak verhoudingen tussen mensen en weegt op 
het algemeen welzijn. Lukt hulpverlenen ook  zonder autoriteit?  Is het vol te houden 
om als therapeut in een expertenpositie te worden geplaatst, als dé autoriteit? 
Neen, zoiets doet cliënten én therapeuten afhaken. Wat wel werkt, is zorgen voor 
een dragende therapeutische relatie met veel ruimte voor gedeelde besluitvorming 
waarin cliënten de kans krijgen zélf actief bij te dragen aan hun behandeling. Lees in 
dit nummer hoe we in onze afdeling voor minderjarigen en in onze therapeutische 
gemeenschap voor dubbeldiagnose te Gent omgaan met “Nieuwe autoriteit”.

Tot slot willen we de mensen bedanken die hadden ingeschreven voor onze  
“Varen voor het goede doel”, aanvankelijk aangekondigd voor 13 september. Jammer 
genoeg dienden we de organisatie te annuleren omwille van corona. Wie gestort  
had, krijgt zijn inschrijvingsgeld terug. Dank voor uw begrip. We hopen op betere 
tijden.

Damien Versele
Algemeen directeur De Sleutel
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Kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief  
De cliënt geeft een dikke 8 op 10, maar  
laat ook zien waar het beter kan

Binnenkort neemt De Sleutel voor het 4de jaar op rij
deel aan de Vlaamse Patiënten Peiling Geestelijke 
Gezondheidszorg. Dit is een sectorbrede tevre-
denheidsbevraging die peilt naar de ervaringen bij 
cliënten en patiënten met betrekking tot de kwaliteit 
van de geestelijke gezondheidszorg. In aanloop naar 
deze bevraging kijken we terug op de resultaten van 
de meting in 2019.

Situering
Om de kwaliteit van zorg in kaart te brengen streeft de Vlaam-
se overheid - met VIP² GGZ (het Vlaams Indicatoren Project 
Geestelijke Gezondheidszorg) - naar een vaste set van kwali-
teitsindicatoren. De eerste doelstelling van deze kwaliteitsin-
dicatoren is het verhogen van de kwaliteit van zorg. Tegelijk 
beoogt men de kwaliteit van zorg transparant te maken.

Binnen deze indicatorenset neemt de tevredenheidsbe-
vraging een prominente plaats in vanuit de overtuiging dat 
het cliëntenperspectief een essentieel perspectief is voor 
het kwaliteitsbeleid in de gezondheidszorg. De Sleutel volgt 
reeds lang een aantal indicatoren op met betrekking tot de 
cliëntzorg en participeert daarom aan dit VIP²-project, met 
het oog op het monitoren en continue verbeteren van de 
kwaliteit van zorg.

Organisatie
Bij de derde meting in 2019 werden – in vergelijking met 
2018 - geen wijzigingen aangebracht aan de vragenlijst en 
de periode van afname. De selectiecriteria werden wel licht 
aangepast in 2019 (zie kaderstuk 1). 

Ook in De Sleutel werd de concrete organisatie van de 
bevraging niet gewijzigd. Dit impliceert dat getracht werd 
om àlle cliënten die voldoen aan de selectiecriteria uit te 
nodigen voor deelname aan de bevraging. Deze uitnodiging 
gaat niet uit van de (individuele) begeleider, maar gebeurt 
door de onthaalmedewerker of een medewerker van de cen-
trale diensten van De Sleutel. Cliënten kunnen zonder enig 
gevolg voor hun verdere behandeling weigeren om deel te 
nemen, en de bevraging is volledig anoniem. De jongeren 
uit het residentieel kortdurend jongerenprogramma (RKJ) 
werden niet bevraagd.

Respons
Naarmate er meer potentiële respondenten ook éffectief deel-
nemen aan de bevraging, krijgen de resultaten meer gewicht. 
Ten aanzien van de onthaalmedewerkers werd het belang 
van een brede bevraging en maximale respons daarom sterk 
benadrukt. Tegelijk werd de non-respons nauwgezet gemo-
nitord. De onthaalmedewerkers slaagden erin om 72% van 
de potentiële respondenten uit te nodigen. Dit is een lichte 

daling ten opzichte van 2018 (76%). De respons lag in 2019 
echter even hoog als in 2018: van zij die uitgenodigd werden 
om deel te nemen, vulde 89% de vragenlijst ook effectief in. 
Ruim één op tien nam bijgevolg niet deel en dit om diverse 
redenen: geen zin (5%), geen tijd (2%) en onvoldoende 
beheersing van het Nederlands (2%). In totaal waren er 444 
respondenten (427 in 2018), waarvan 6 op 7 in de ambu-
lante centra. Hiervan vulde 96% de vragenlijst zelfstandig 
in, terwijl 3% ze deels invulde met hulp van een familielid of 
kennis en 1% met hulp van een medewerker.

Behandelsetting 2019 % 2018

Ambulante centra 377 84,9 357

CIC 28 6,3 32

Therapeutische gemeenschappen 39 8,8 38

Totaal 444 100,0 427

1.
Methodiek
Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) ontwikkelde een schrif-

telijke vragenlijst voor de GGZ, en bracht beperkte aanpas-

singen aan voor een bevraging binnen de verslavingszorg. 

De vragenlijst bestrijkt 9 verschillende domeinen: informa-

tie over verslavingsproblemen en behandeling, inspraak, 

therapeutische relatie, zorg op maat, organisatie van zorg en 

samenwerking tussen hulpverleners, veilige zorg, deskundig-

heid, patiëntenrechten en resultaat en evaluatie van zorg. 

Binnen elk domein worden enkele stellingen beoordeeld, 

waarbij de respondenten dienen aan te geven of de stelling 

‘nooit’, ‘soms’, ‘meestal’ of ‘altijd’ van toepassing is. De 

vragenlijst sluit af met 2 vragen die peilen naar een algemene 

beoordeling van de behandeling en enkele vragen over de 

respondent (voornamelijk demografische kenmerken).

Selectiecriteria: het VPP-protocol omschrijft welke cliënten 

in aanmerking komen. Sinds de meting in 2019 betreft het alle 

+16-jarige cliënten in behandeling die minstens 4 gesprekken 

hebben gehad (ambulant) of minstens 4 dagen in opname zijn 

(residentieel). Voorheen lag de leeftijdsgrens op 18 jaar.

Resultaten
Als algemene beoordeling geven de respondenten een score 
voor hun behandeling tussen 0 (slechtst mogelijke centrum) 
en 10 (best mogelijke centrum). De gemiddelde score die de 
cliënten geven in 2019 is met 8,4 op 10 vrij hoog. Dit is exact 
dezelfde gemiddelde score als bij de vorige metingen (in 
2017 en 2018). Liefst 80% of 4 op 5 cliënten geeft een score 
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van 8 of meer, zoals blijkt uit nevenstaande figuur. Minder dan 
6% van de cliënten beoordeelt de behandeling met een 6 of 
minder op 10. Niettegenstaande de gemiddelde score in alle 
behandelsettings hoog ligt, stippen we aan dat er – net zoals 
bij de voorgaande metingen – kleine verschillen zijn tussen de 
types centra. De gemiddelde score bij de respondenten in een 
ambulante setting (8,4) is namelijk iets hoger dan bij de CIC- 
en TG-respondenten (respectievelijk 8,0 en 8,3).

Deze positieve waardering vertaalt zich ook in het ant-
woord op de vraag of men het centrum zou aanbevelen aan 
vrienden en familie. Liefst 98% antwoordt hier positief op 
waarvan 63% zeer positief.

Scores per domein
Behalve deze globale score komen in de vragenlijst 34 

concrete items aan bod die peilen naar de ervaringen van 
cliënten. Deze items worden opgedeeld in 9 domeinen (zie 
kaderstuk 1).

Net zoals voorgaande jaren worden de hoogste scores in 
2019 behaald voor de 4 domeinen ‘therapeutische relatie’, 
‘deskundigheid’, ‘veilige zorg’ en ‘zorg op maat’. Bij de 
betreffende stellingen in deze domeinen geeft telkens 94 tot 
100% van de respondenten aan dat ze meestal of altijd van 

toepassing zijn. Dit betekent dat cliënten de hulpverlening 
als deskundig, veilig en op maat ervaren én de therapeuti-
sche relatie met hun begeleider positief evalueren.

Ook de 3 zorgaspecten ‘organisatie van zorg en samen-
werking tussen hulpverleners’, ‘resultaat en evaluatie van 
zorg’ en ‘inspraak’ scoren met 84 tot 94% aan positieve 
antwoorden zeer hoog. Op één stelling na geldt dit ook 
voor het domein ‘patiëntenrechten’.

De ‘laagste’ scores worden behaald op het aspect 
‘informatie over verslavingsproblemen en behandeling’, in 
het bijzonder informatie over medicatie en de mogelijke 
bijwerkingen ervan (62%) en informatie over de kosten 
van de behandeling (72%). Ook de stelling met betrekking 
tot ‘informatie over het recht op een tweede mening‘ krijgt 
met 68% een ‘lage’ score.
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In vergelijking met 2018 stellen we vast dat alle zorgas-
pecten ongeveer even hoog scoren in 2019, met uitzonde-
ring van het aspect ‘informatie’ waar we een lichte daling 
van de scores optekenen.

Tot slot geldt dat de domeinscores - net zoals de algeme-
ne beoordeling – uiteenlopen naargelang de behandelset-
ting: de scores zijn in de regel hoger voor de ambulante 
centra dan in het CIC en de TG’s.

Conclusie en toekomst
De bereidwilligheid van cliënten om mee te werken aan 

de tevredenheidsbevraging is vrij hoog in De Sleutel. Een 
hoge participatiegraad is een essentiële voorwaarde om te 
kunnen spreken van betrouwbare resultaten.

Globaal genomen zijn deze resultaten (zeer) positief. 
De cliënt in De Sleutel is door de band genomen tevreden 
tot zeer tevreden en drukt zijn waardering uit voor diverse 
aspecten van de zorg die hij/zij krijgt. Toch moeten we alert 
blijven en is zelfgenoegzaamheid allesbehalve gepast. Met 
name stelden we vast dat het domein ‘informatieverstrek-
king’ een ondermaatse score kreeg in 2019. Bovendien blijkt 
de informatieverstrekking sterk uiteen te lopen naargelang 
de afdeling. Daarom werd recentelijk werk gemaakt van 

een uniforme (afdelingsoverstijgende) procedure voor 
informatieverstrekking ten aanzien van de cliënt. Corona 
gooide nog wat roet in het eten, maar de procedure wordt 
uitgerold in het najaar 2020.

Gezien enkele resultaten uiteenlopen naargelang de 
behandelsetting (ambulant, crisis en residentieel), pleiten we 
voorts voor een setting-gebonden aanpak van verbeterprojec-
ten. Daartoe worden – behalve bovenstaande globale resulta-
ten – ook resultaten per setting en afdeling teruggekoppeld, 
zodat een gedifferentieerde aanpak effectief mogelijk wordt.

Ook ten aanzien van de cliënten worden de resultaten 
van deze tevredenheidsbevraging teruggekoppeld. In een 
aantal onthaalruimtes zullen daarom posters opgehangen 
worden die een zicht geven op de globale resultaten.

Ook de overheid communiceert binnenkort voor het 
eerst over de resultaten zodat huidige en toekomstige 
cliënten zich een beeld kunnen vormen van de kwaliteit van 
zorg (cfr. kaderstuk 2).

Door verder deel te nemen aan de jaarlijkse bevraging 
en de systematische terugkoppeling blijft De Sleutel de 
aandacht voor de tevredenheid van de cliënt centraal 
stellen. Op deze manier willen we de kwaliteit van de zorg 
verder verbeteren.

2.
Publicatie kwaliteitsindicatoren
Met VIP² GGZ streeft de Vlaamse overheid niet alleen naar een 

verbetering van de kwaliteit van zorg, maar tegelijk ook naar 

meer transparantie hieromtrent. Nieuw vanaf dit jaar is de 

publicatie van de resultaten op de website zorgkwaliteit.be (en 

dit vanaf 16/9/20). Op deze website worden de resultaten van 

kwaliteitsmetingen in de Geestelijke Gezondheidszorg op een 

eenvoudige manier voorgesteld en met elkaar vergeleken. De 

Sleutel wordt daarbij vergeleken met andere voorzieningen uit 

de verslavingszorg.

Bij de publicatie en de website dienen echter heel wat kant-

tekeningen gemaakt te worden.

-  Op het niveau van de voorzieningen verslavingszorg is de 

medewerking aan de tevredenheidsbevraging zeer beperkt. 

De Sleutel is de enige voorziening die elk jaar participeerde 

aan de bevraging. In concreto namen in 2019 slechts 2 van 

de 10 collega-voorzieningen deel. Aldus is de vergelijkings-

basis bijzonder smal en legt de beperkte participatie een 

zware hypotheek op de vergelijking tussen voorzieningen. 

Het nastreven van transparantie is lovenswaardig, maar een 

sectorbrede participatie is een essentiële voorwaarde waaraan 

men veel te snel is voorbijgegaan en waarin onvoldoende 

werd geïnvesteerd.

-  Ook de participatie bínnen de deelnemende voorzieningen 

is vaak problematisch en selectief. De belasting die gepaard 

gaat met het organiseren van de bevraging mag niet onder-

schat worden. Illustratief is de lage participatiegraad (minder 

dan 20 ingevulde vragenlijsten) in één van de deelnemende 

collega-voorzieningen, die daardoor zelfs geweerd werd uit de 

vergelijking. Bovendien is er een zeer groot risico op selectie 

van respondenten, waardoor er geen garantie is op een ob-

jectieve vergelijking. We betreuren dat er nauwelijks aandacht 

is voor dit ‘gevaar’, waardoor de geloofwaardigheid van de 

peiling op de helling komt te staan.

-  In het verleden pleitten we bij het Vlaams Patiëntenplatform 

(VPP) reeds voor het betrekken van anderstaligen via ver-

taalde en gevalideerde vragenlijsten. Ook de Nederlandstalige 

vragenlijst is nog voor verbetering vatbaar want voor een 

deel van de cliënten moeilijk te begrijpen. Zolang bepaalde 

groepen niet of nauwelijks bereikt worden, is de representati-

viteit niet gegarandeerd en schiet de bevraging zijn doel deels 

voorbij.

-  Op de website worden de resultaten van collega-voorzie-

ningen gepubliceerd zonder onderscheid tussen ambulante 

en residentieel behandelde cliënten. Uit de eigen analyse 

weten we nochtans dat er belangrijke verschillen zijn en er 

voldoende evidentie is om de resultaten per behandelsetting 

te vergelijken.

-  Bij de weergave van de resultaten op de website worden enkel 

de zogenaamde ‘topboxscores’ gebruikt. Dit betekent dat 

enkel de meest positieve antwoorden (de categorie ‘altijd’) 

in rekening worden gebracht. Bovendien worden zeer hoge 

en ronduit onrealistische streefwaarden vooropgesteld van 

minimum 70% topboxscores. Hierdoor haalt geen enkele 

voorziening de streefwaarden. Dit komt de motivatie tot deel-

name aan het VIP²-project allesbehalve ten goede.
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[Uit het netwerk]

We horen en lezen overal over Covid19. Iedereen spreekt 
over de coronacrisis. Dagelijks worden onze medewerkers 
en cliënten geconfronteerd met probleemsituaties “Mensen 
kansen groeien” is de slagzin die de visie van De Sleutel on-
dersteunt. In dit artikel bekijken we deze crisis door de bril 
van kracht of hefboom naar de toekomst in plaats van ons 
omver te laten slaan door de onmacht en veranderingen  
die op ons af komen. Onze visie richt zich op krachtgericht 
werken. Deze coronacrisis is een groeikans!

We kwamen ongewild in een groots en radicaal experi-
ment van beeldbellen en telefonische begeleidingsgesprek-
ken. Werden de eerste stappen hier en daar al aftastend 
gezet, corona gaf een grote push en duwde ons in volle 
implementatie ervan. 

Een dagcentrum zonder cliënten,… verbondenheid in 
online sessies is moeilijker te voelen. Een therapeutische 
gemeenschap (TG) die zich richt op re-integratie in de 
maatschappij die alle deuren moet sluiten, geen bezoekers, 
zelf niet op bezoek mogen gaan, activeringstrajecten die  
on hold gezet worden, …

Van Herreweghe past 3 metaforen toe op een crisis.

1. Crisis als wekker

Van Herreweghe (1), (2020) vergelijkt een crisis met een 
nachtmerrie die komt terwijl we wakker zijn, of eerder een 
(mooie) droom die zich wil manifesteren terwijl we aan het 
slapen waren? Elke crisis fungeert als een actieve wekker. Het 
maakt ons wakker, gewild of ongewild, uit een soort slaperige 
geautomatiseerde staat, een soort ‘normaal’. 

2. Crisis als vergrootglas

Van Herreweghe (2020) geeft aan dat een crisis kansen biedt 
om te zien, zaken worden uitvergroot, je kan er niet meer 
omheen. Wanneer het leven aan je boom schudt, wat wil 
het dan anders? Van Herreweghe nodigt ons uit om te zien: 
“Geleefd worden door agenda, gewoontes, oude patronen, 
niet bevredigende gewoontes, jobs, relaties … en toch maar 
verder doen, dat is om dramatische omwentelingen vragen. 
Crisis, het maakt dus niet enkel wakker, het herinnert ook in 
uitvergrote zin aan die zaken waar we al te ‘normaal’ over zijn 
blijven gaan.”

3. Crisis als brug

Van Herreweghe (2020) geeft aan dat een crisis verplicht om 
dingen los te laten, en ons terugroept naar de kern. Crisis 
biedt unieke en zinvolle kansen om van ‘meer naar minder’, 
van ‘geautomatiseerd naar geïnspireerd’, van ‘hebben naar 
zijn’, en van ‘vereenzaming naar verbinding’ te evolueren.

Sociale contacten werden beperkt tijdens de lockdown. 
Streven naar herstel van verbondenheid is een motor om 
verslaving te kunnen overwinnen. Tijdens deze periode waar 
weinig contacten de norm was, merkten we dat dit voor een 
aantal cliënten als een verlichting werd ervaren. Het scherpt 
onze alertheid in het zoeken naar een evenwicht tussen het 
volgen van de eigenheid van de cliënten en hen stimuleren 
om buiten de comfortzone te gaan om te kunnen groeien. 
Een medewerker van TGG verwoordt het als volgt: “Bewo-
ners werden niet meer verwacht te integreren, niet verwacht 
in allerlei sociale situaties hun weg te vinden. Voor sommi-
gen bracht dit rust. Voor mensen die eerder sociaal angstig 
zijn, was het plots normaal om afstand te houden, om bin-
nen te blijven. De druk van ‘sociaal moeten zijn’ viel tijdelijk 
weg. Voor anderen was dit erg beperkend…” 

Fysiek contact wordt vaak ingezet om de ander te steu-
nen. Door het verplicht afstand houden merken we hoe 
vaak we dit doen. Het voelde aan alsof we onze spraak 
verloren waren. Het vergde een shift in ons denken en zijn. 
Een bewoner die net de overgang had gemaakt van het CIC 
naar TGG vertelt: “Het was akelig. Je weet niet precies wat 
er aan de hand is, je hebt geen contact met de buitenwereld. 
Zelfs in huis moesten we de hele tijd afstand houden. Alsof 
we plots bang werden van elkaar. Een knuffel mocht niet, een 
schouderklop ook niet.” 

Digitaliseren zorgt voor nabijheid bij afstand: De Sleutel 
heeft afdelingen over heel Vlaanderen. Afstemmen over de 
afdelingen, overleg in de verschillende afdelingen … voor 
corona was het “normaal” dat iedereen zich verplaatst naar 
één punt. Enkele ervaringen vanop de werkvloer: 

“We staan stil bij wie aanwezig moet zijn bij een vergade-
ring, we kiezen of we via Teams of in real-life vergaderen. Ver-
gaderingen zijn korter, het essentiële wordt gezegd.”  
(medewerker TGG). 

“Ik ben fan van Teams. Spijtig dat we dit niet vroeger ont-
dekt hebben.” (medewerker CIC) 

Coronacrisis als groeikans

(1)  “Drie verhelderende metaforen in tijden van crisis en transformatie.”, 
website Steve Van Herreweghe, 2020

Kaartje dat gestuurd 
werd naar familie
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“Dankzij het gebruik van Teams konden de geplande sessies 
van de recoverygroep in Mechelen tijdens corona blijven plaatsvin-
den. Voor de lotgenoten die in deze online vorm instapten was het 
resultaat zuivere winst. Het was via beeldbellen mogelijk om in-
houdelijk verder te werken, zolang we er rekening mee hielden dat 
we het met minder lichaamstaal moesten doen. We hanteerden 
de hot seat-methode (*) waardoor we een chaotische teleconfe-
rentie vermeden. Ik herinner me één cliënt, waarbij we, ondanks 
de beperkingen van het beeldbellen, zelfs in een diepere laag kon-
den doorwerken.” (medewerker Dagcentrum Mechelen)

Beeldbellen, in de residentiële afdelingen van De Sleutel 
was dit nog niet mogelijk. “De digitale revolutie is binnen de 
therapeutische gemeenschap nog niet echt doorgebroken. Vanuit 
de betrachting om een veilige omgeving te genereren, heeft men 
bij aanvang van het programma geen eigen gsm beschikbaar, 
geen facebooktijd,…. Later in het programma komt gaandeweg 
meer digitale vrijheid. Corona verplichtte ons die ‘leefregels’ te 
herbekijken. Om tegemoet te komen aan het gemis aan familie, 
en andere sociale contacten, werd beeldbellen mogelijk. Dankzij 
steun van Krefel kon het gebruik van tablets zijn intrede doen in 
verschillende afdelingen.” (Medewerker TGG)

Telefonische begeleidingsgesprekken: “Wij hebben de 
methodiek niet kunnen voorbereiden en er ook niet over kun-
nen praten met de cliënten in een face to face gesprek (hoe het 
werkt, wat de verwachtingen zijn, hoe je ervoor kan zorgen dat 
je voldoende privacy hebt,…). Sommige cliënten geven aan dat 
deze manier van werken hun voorkeur heeft. Voor cliënten uit 
de groepswerking is dit niet het geval. Zij hebben het sociaal 
contact erg gemist. Voor hen betekende het wegvallen van de 
sessies in het centrum een groot verlies dat door (beeld)bellen 
onvoldoende kon worden opgevangen.” (medewerker Dagcen-
trum Antwerpen)

Bij De Sleutel wordt veel geïnvesteerd in aangename 
gespreksruimten. We dragen zorg voor privacy. Door de 
digitale communicatie breken we uit onze muren en is het 
zoeken en afstemmen. Beeldbellen biedt de mogelijkheid 
om inkijk te krijgen. Je komt in de living, slaapkamer of 
keuken terecht van de cliënt. Je krijgt een sfeerbeeld van het 
thuisfront of net niet. “Telefonische begeleidingsgesprekken, 

zonder dat je weet wie er allemaal in de kamer aanwezig is, 
zonder dat je weet of de “gesprekskamer” een veilige ruimte is, 
… ”. (medewerker Dagcentrum Antwerpen) 

Door het (beeld)bellen kwamen we vanzelf terecht bij  
de vraag wie belt wie? “Er is een verschuiving van initiatief 
omdat wij de cliënten belden, in plaats van de cliënt die de 
stap zet om naar het centrum te komen. We willen bekijken 
hoe we dit als aanklampende zorg kunnen inzetten ten aan-
zien van cliënten die niet goed aanhaken.” (medewerker dag-
centrum Antwerpen). Er moet ook voor de cliënt nog een 
digitale kloof worden gedicht, maar we zijn ervan overtuigd 
dat een gecombineerde aanpak (face to face afgewisseld met 
online) zal resulteren in een steviger hulpverleningstraject.

Rituelen hebben mensen nodig: Tijdens de lockdown 
konden mensen tijdelijk niet doorstromen naar het tussen-
huis of naar een andere afdeling. Bij elke overgang hoort 
een ritueel, om de behaalde stap te vieren en om op een 
gepaste wijze afscheid te nemen van de medebewoners. 

“Bij de overgang naar het tussenhuis kon ik mijn familie 
niet uitnodigen. Wij zitten niet in dezelfde bubbel. Maanden-
lang had ik hier naar uitgekeken. Het voelde als een diploma 
halen en dat wou ik graag delen met mijn ouders. Door corona 
kon dit nu niet.” (bewoner tussenhuis TGG)

Omgaan met veranderingen vergt veel energie: Eerst 
was er de drastische beslissing van de lockdown. Vanuit 
het beleid van De Sleutel werden de maatregelen op de 
voet gevolgd, en systematisch bijgestuurd en vertaald naar 
hoe deze binnen de verschillende afdelingen toe te passen. 

“Het was lastig. Er kwam in heel korte tijd heel veel info op 
ons af die continu diende aangepast te worden. De opvolging 
hiervan vond ik soms moeilijk. Eens ik met een bepaalde regel 
helemaal mee was, werd die alweer gewijzigd.” (medewerker 
CIC). Deze ervaring maakt ons alerter voor allerlei verande-
ringen die cliënten ondergaan tijdens hun traject binnen de 
hulpverlening. Naadloze zorgtrajecten, is één van de kern-
ideeën in de nieuwe zorgwijzer van De Sleutel.

Het geeft energie om in te zetten op wat van tel is! 
“Wat ik geleerd heb is dat ik moet doorzetten en over mijn 

angsten en mijn twijfels praten. Dan blijf ik er niet alleen mee 
zitten in mijn hoofd. Op die manier kon ik het ook even van 
mij af zetten.”(bewoner TGG)

“Ik heb vooral geleerd dat ik veel moed en wilskracht heb, 
en dat ik kan doorzetten. Dat door zoveel samen te doen we 
dichter tot elkaar gegroeid zijn, omdat anders iedereen toch 
meer bezig is met zijn eigen doelen.” (bewoner TGG).

(*)  Hot seat methode: elke cliënt komt om beurt in het centrum  
van de aandachtEl
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Corona maakte ons alerter voor allerlei  
veranderingen die ook cliënten ondergaan tijdens  
hun traject binnen de hulpverlening.
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[Preventie]

Verslaving in vijf beelden:  
online preventiemodule in de kijker

Heel wat leerkrachten hadden in de 
tweede helft van het voorbije school-
jaar een projectdag of lessenreeks 
ingepland rond het thema drugs. Co-
rona gooide roet in het eten. Speciaal 
voor hen ontwikkelde team Preventie 
een online module Unplugged (1), 
met kant-en-klaarmateriaal om via  
afstandsleren aan te bieden. Boven-
dien werd werk gemaakt van een 
online module over verslaving.

De online module over verslaving - 
een 20 minuten durende PowerPoint 
met voice-over - legt leerkrachten 
bondig en helder uit wat verslaving is, 
zonder daarbij talloze theorieën uit de 
doeken te doen. Team Preventie ge-
bruikt hiervoor vijf beelden. Doorheen 
de module leren ze dat verslaving 
veel gezichten kent, niet het gevolg is 
van een zwakke persoonlijkheid, dat 
het over de hersenen gaat maar ook 
over uit de hand gelopen gewoontes 
en over connectie met anderen. Met 
deze inzichten kunnen leerkrachten 
de thematiek bij hun leerlingen op 
een metaforische manier bijbrengen.

Zeg gewoon nee
Zeg gewoon nee tegen drugs, een 
vaak gebruikt cliché. Het is de quote 
uit een campagne van Nancy Reagan 
die de wereld zou rondgaan en de be-
lichaming zou worden van de oorlog 
tegen drugs. Het zou het beeld over 
drugs en drugsverslaving bepalen in 
de decennia die op de jaren 80 volg-
den. Mensen die gebruiken werden, 
aldus critici, als zwak bestempeld. Ver-
slaving als karakterzwakte was gebo-
ren. Dit idee is nu nog vaak aanwezig, 
ondanks evidentie van het tegendeel. 
Het contrast tussen de gelaagde en 
ontschuldigende visie op verslaving 
vanuit de wetenschap en de eerder 
stigmatiserende, gesimplificeerde en 
beschuldigende publieke opinie wordt, 
naar mijn aanvoelen, door een geïndi-
vidualiseerde samen-leving groter. 

Beeld 1:  een stereotiep idee van  
de junkie

De verslaafde bestaat niet. Er wordt al 
snel een beeld geschetst van iemand 
die verslaafd is: een (hard)druggebrui-
ker, op straat levend, mager, verwaar-
loosd. Het clichématig beeld van een 
junkie is niet alleen onjuist, het houdt 
ook risico's in. Het zorgt ervoor dat 
mensen zich lang niet identificeren 
met dat éénzijdig beeld van de zwak-
keling. Ze vragen minder snel hulp, 
ervaren taboe, verzwijgen of minimali-
seren hun gebruik lang. Ook jongeren 
koppelen dat beeld niet aan hetgeen 
ze zien gebeuren in vriendengroepen, 
terwijl er misschien een vriend is die 
problematisch gebruikt.

De kernboodschap hier is dat versla-
ving weinig te maken heeft met een 
zwakke wil op zich. Bepaalde karak-
tereigenschappen, zoals impulsiviteit 
of angst, kunnen natuurlijk wel een 
rol spelen in het experimenteren en 
na een tijdje kan er iets ontstaan waar 
vaak naartoe gerefereerd wordt als de 
verslaafde persoonlijkheid, waar on-
middellijke behoeftebevrediging een 
onderdeel van uitmaakt.

De metafoor van het tandwiel
Of en als iemand in de problemen 
komt door drugs hangt van veel zaken 
af. We stellen dit mechanisme, dat 
klassiek gekend is als het bio-psycho-
sociaal model of het mens-middel- 
milieu-model, voor aan de hand van 
drie tandwielen. Elk tandwiel staat 
voor een bepaald iets en staat in  

verbinding met de ander: de mens, 
het producten de context. 

Beeld 2:  de interactie tussen het  
individu, het middel en de 
omgeving

Karaktereigenschappen zijn al aan-
wezig in de adolescentie, maar bij 
sommigen zijn ze nog prominenter 
aanwezig. Als dit gecombineerd wordt 
met een stresserende gebeurtenis (bv. 
vechtscheiding van de ouders) kan er 
een situatie ontstaan waarbij midde-
len gebruikt worden om het ongemak 
dat die heeft veroorzaakt (op korte 
termijn althans) weg te moffelen. Het 
punt hier: of en in hoeverre iemand in 
de problemen komt met drugs hangt 
van verschillende factoren af. Hoe de 
tandwielen inhaken op elkaar. Niet 
alleen het product speelt dus een rol, 
hoewel er lang (ook vandaag nog) op 
deze manier naar middelenmisbruik 
werd gekeken. 

Rattenkooi
Dat het over veel meer gaat dan enkel 
het middel wijst het derde beeld uit, 
een rattenkooi. Veel van de misvat-
tingen over verslaving komen voort uit 
experimenten uitgevoerd doorheen de 
twintigste eeuw. In deze experimenten 
werd een rat in een kooi gestopt met 
twee waterflessen: één met en één 
zonder drugs (heroïne of cocaïne). 
De uitkomst was simpel: de rat ging 
dwangmatig drinken aan het met 
drugs verrijkte water. Het versterkte de 
impact van de politieke visie op versla-
ving. Later kwam er toenemende aan-G
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dacht voor de omstandigheden waarin 
de experimenten plaatsvonden: de rat 
werd in een lege kooi gestopt, zonder 
veel om handen. De onderzoekers 
bouwden daarop grote kooien met 
veel andere ratten, kaas, gekleurde 
ballen, tunnels, … en ook de twee 
waterflessen. In de nieuwe opstelling 
gingen de ratten het drugwater niet of 
toch veel minder verkiezen. De kern-
boodschap bij dit beeld luidt: naast 
de chemische weerhaken die drugs in 
onze hersenen als een soort netwerk 
opbouwen en ons verslaafd maken, 
is er een sociale component. Wat als 
verslaving een reactie is op het soort 
kooi waarin je zit? 

Beeld 3:  de rattenkooi als beeld om  
het belang van connectie te 
benadrukken

In een TED-talk met de boude titel: 
“Alles wat u denkt te weten over ver-
slaving is fout “ stelt Johann Hari dat 
verslaving vooral veroorzaakt wordt 
door de afwezigheid van verbinding 
met anderen. Het middel is daarbij 
van minder belang. De kern van zijn 
boodschap is: het tegenovergestelde 
van verslaving is verbinding. Dit is 
ook hoe wij erover denken. Het heb-
ben van een passie, een functioneel 
netwerk van vrienden, … is cruciaal  
in (de preventie van) verslaving. 

Paard en ruiter
Het volgende beeld werd de laatste 
jaren een populaire metafoor om 
impliciete cognitie, onbewuste her-
senenprocessen in verslavingsgedrag, 
te visualiseren. Het wordt geregeld 

in psycho-educatie gebruikt door 
hulpverleners. Het centrale idee is 
dat ook al heb je goede voornemens 
gemaakt, je vaak snel terug in je oude 
gewoontes verzeilt, in gebruik. Mach-
teloosheid, boosheid, teleurstelling, 
schaamte, allerhande emoties komen 
dan op je af. Alsof je niet genoeg wils-
kracht en doorzettingsvermogen hebt. 
Inzicht in waarom willen veranderen 
niet genoeg is om het ook vol te hou-
den, is erg belangrijk. 

Beeld 4:  het belang van onbewuste 
hersenprocessen

Ons gedrag komt, sterk versimpeld, 
tot stand door een samenspel van 
twee denksystemen: het automatische 
systeem en het bewuste systeem. We 
stellen dit voor als het paard (automa-
tische systeem) en zijn ruiter (bewuste 
systeem). Deze twee denksystemen 
zijn gelinkt aan onze hersenen. Je zou 
kunnen stellen dat het paard voor je 
limbische systeem, belangrijk voor 
onder andere motivatie en gewoontes, 
staat en de ruiter voor de neocortex, 
het deel belangrijk voor onder andere 
zelfsturing en reflectie. Bij impulsieve 
leerlingen met een sterk paard en een 
zwakke ruiter is het moeilijk om aan 
verleidingen te weerstaan. Het paard 
wordt sterker en slaat makkelijker op 
hol. De ruiter wordt verzwakt en heeft 
er meer moeite mee om het paard op 
de weg te houden. 

Het bospad en de snelweg
Verslaving is, vanuit neurobiologisch 
standpunt, een uiting van een ver-
stoorde hersenactiviteit. De herhaalde 
blootstelling aan drugs maakt mensen 
extra gevoelig voor signalen die naar 
het product of de context (park, straat, 
bepaald persoon, …) verwijzen. Die 
signalen lokken een verlangen uit en te-
gelijkertijd het idee dat het product erg 
belangrijk is; dat men het nodig heeft. 

Beeld 5:  metafoor voor verstoorde 
hersenactiviteit

We gebruiken de metafoor van het 
bospad en de snelweg om dit te dui-
den. Iemand die nooit gebruikt heeft 
en een verlangen voelt of nieuwsgierig 
is naar gebruik heeft vele afleidings-
mogelijkheden. Denk aan een bos 
met vele bomen. Iemand die lang-
durig gebruikt zal het veel moeilijker 
vinden om de bevrediging uit te stel-
len of op zoek te gaan naar afleiding. 
Er zijn in de hersenen al paden aange-
legd naar het gebruik, een bospad. Via 
een bos vol bomen – en dus alterna-
tieve routes – ga je, via gebruik, over 
naar een bospad en uiteindelijk, na 
lang en veel gebruik, naar een auto-
snelweg waarvan de bomen helemaal 
verdwenen zijn. Er is dan maar één 
route meer van A (nadenken en zin 
hebben in) naar B (gebruiken). Onmid-
dellijke behoeftebevrediging dus.

Bronnen

Het gekaapte brein. Verslavingsgedrag beter begrijpen. (Paul Van Deun, 2018)
Waarom is een verslaving moeilijk te doorbreken? Twee systemen in één hoofd. (VAD, 2019)
Slaaf van het onbewuste. (Reinout Wiers, 2007)
Chasing the Scream. The First and Last Days of the War on Drugs. (Johann Hari, 2016)
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[Hulpverlening]

Het respectboek voor de zorg

Hoe ga je respectvol om met de cliënt? Drie  
verpleegkundigen werkzaam in de geestelijke  
gezondheidszorg schreven er een boek over. 

Geen pasklare antwoorden noch alomvattende waarheden 
in dit boek, zo drukken de schrijvers ons bij wijze van intro-
ductie op het hart. Gelukkig maar, want in ‘Het Respectboek 
voor de Zorg’ staat de relatie tussen hulpvrager en hulpver-
lener centraal, en meer bepaald de manier waarop deze 
relatie telkens opnieuw gevormd/gemaakt moet worden. De 
insteek waaruit het boek vertrekt is die van de onmacht, die 
heen en weer slingert in de tussenruimte tussen ‘hij die het 
niet meer weet’ en ‘hij die het weten in petto zou moeten 
hebben’.

Wanneer hulpverleners de ontmoeting met een hulp-
vrager daadwerkelijk aangaan dan staan ze soms perplex 
tegenover het lijden van de ander. Getuige zijn van het re-
laas van een leven waar zoveel mis lijkt te gaan, dat telkens 
opnieuw ineen lijkt te storten, heeft onvermijdelijk zo zijn 
effecten bij de aanhoorder. Men wordt willens nillens getou-
cheerd als mens, misschien geraakt in de eigen geschiede-
nis en in de eigen verantwoordelijkheidszin. Wat moet ik 
hiermee beginnen?

Hoewel je als hulpverlener de keuze maakt om aan de 
slag te gaan met mensen die lijden en hoopt een rol van 
betekenis te kunnen spelen in hun herstel of zorg, blijft 
de vraag hoe je deze opdracht een – ook voor de cliënt – 
zinvolle invulling kan geven. Om het met de woorden van 
Loncke, Raemdonck en Capoen te zeggen, hoe blijft men in 
een hulpverleningsrelatie bij het ‘goed’ van de hulpvrager, in 
plaats van af te dwalen naar wegen die ons, hulpverleners, 
soelaas en comfort moeten bieden in de confrontatie met 
zoveel onmacht.

Relatiestatus: het is ingewikkeld

Verondersteld worden te weten wat je moet doen terwijl 
onmacht ons net in ons blootje zet, maakt een hulpverlener 
onzeker, angstig en het kan aan het zelfbeeld knagen. Een 
kat in het nauw maakt rare sprongen en ook een hulpver-
lener kan zich in dit geval wel eens dierlijk gedragen, dixit 
de auteurs. Dit dierlijke lijkt vooral terug te gaan op het zich 
bedienen van onbewuste en ondoordachte automatismen. 
Ter verklaring van deze vreemde kuren van de mens nemen 
de auteurs een bedenkelijke zijsprong naar de evolutionaire 
psychologie. Dat een mens zich niet comfortabel voelt bij 
de dreiging van onmacht, het niet weten, een passieve po-
sitie of een krenkende onzekerheid hoeft mijns inziens niet 
per se gestaafd te worden aan de hand van een analogie 

met een kudde vluchtende paarden. Het had het opzet van 
het boek meer gesierd, mochten de auteurs hun pleidooi 
voor het niet-weten zelf kracht hebben bijgezet door niet 
alles van een verklaring te moeten voorzien. Onbewuste 
automatismen dus…

Zo kan een hulpverlener die geraakt wordt door on-
macht, onbewust afstand nemen van de hulpvrager, diens 
verhaal emotioneel afblokken en hem alleen achterlaten 
met zijn gevoelens en doelen. Een kenmerkend voorbeeld 
hiervan is het holle herstelsyndroom waarbij een cliënt zo 
snel mogelijk terug het leven wordt ingestuurd met een 
budgetbeheer dat opgestart is, een versneld toegewezen 
studio in de stad, een intakegesprek bij een overbevraagde 
ambulante setting voor gesprekstherapie, een afspraak 
bij GTB (*) en een fikse ‘Yes, you can!’. Op papier kunnen 
hier aardig wat taken afgevinkt worden, maar een echte 
ontmoeting tussen hulpvrager en hulpverlener heeft hier 
wellicht onvoldoende plaatsgevonden. De ontspoorde trein 
staat dan als het ware terug op de rails, maar er werd nau-
welijks de moeite genomen om uit te zoeken wat er vooraf 
fout gelopen is in het onderliggende mechanisme. In dit 
voorbeeld maskeren alle nobele initiatieven een terug-
houdendheid om de ontmoeting écht aan te gaan en is er 
zeker geen sprake van een afstemming op de particuliere 
zorgbehoeften van een cliënt. Er wordt een stap achteruit 
gezet.

Wellicht kunnen we een aantal andere mogelijke scenario’s 
zelf aanvullen: 
•  of de hulpverlener neemt het over vanuit compassie en 

vanuit een onvrede om niets te kunnen betekenen; be-
handelt vooral zichzelf en laat de hulpvrager verweesd 
achter met geen enkel spoor van agency, inspraak, regie, 
eigenaarschap of verantwoordelijkheid; 

•  of de hulpverlener bevriest, hult zich in een passieve 
meegaandheid en gaat intussen bij zichzelf op zoek naar 
een persoonlijke verklaring voor ‘zoveel onkunde’; 

•  of de hulpverlener overtuigt er zichzelf van dat hij zich 
zeker niet in de luren zal laten leggen door een dergelijk 
appellerend gejammer en verschuilt zich achter de mas-
sieve regels, waar ìedereen zich overigens aan te houden 
heeft. 

 
De ingewikkelde hulpverlener

Niets dan begrip uiteraard voor de hulpverleners die zich 
zo proberen te verweren tegen de onmacht en zich telkens 
opnieuw met de beste intenties in het mijnenveld van de 
geestelijke gezondheidszorg wagen. Maar net hier willen 
de auteurs ons te hulp schieten en ze doen dat aan de 
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(*) GTB staat voor Gespecialiseerde Traject Begeleiding.

hand van een mooie metafoor: hulpverleners die reageren 
doen dat vanuit hun eigen wikkels, namelijk hun eigen 
geschiedenis, ervaringen, gevoeligheden, waarden en nor-
men. Zo kan een hulpverlener zich in het contact met een 
hulpvrager tonen als een ingewikkeld persoon. Ingewikkeld 
kunnen we hier niet enkel opvatten als complex en gelaagd 
maar evenzeer als verankerd in de eigen leefwereld en het 
eigen verhaal; in de eigen wikkels gedrapeerd. 

De voorgestelde remedie voor deze ingewikkelde positie 
is een gestaag proces van introspectie en bewustwording 
van deze eigen gevoeligheden en blinde vlekken, namelijk 
ont-wikkeling, teneinde deze wikkels van zich af te kunnen 
schudden. 

Maar wat is dan het ideale resultaat van zo’n ont-
wikkeling, een lege hulpverlener? Staat u mij toe alvast 
een bedenking te counteren: het betreft hier geenszins een 
hulpverlener – als passief recipiënt – die alles aanneemt, 
zichzelf en zijn eigenheid wegcijfert en geen grenzen of 
kritische bedenkingen kan aangeven. 

Het resultaat is een ‘vol-ledige’ hulpverlener die zich ten 
volle bewust is van zijn eigen wikkels, die zijn eigen gevoe-
ligheden en eigen-aardigheden bijgevolg in rekening kan 
brengen en ze uit de mentale tussenruimte kan houden. 
Deze tussenruimte – waar de relatie tussen hulpvrager en 
hulpverlener zich afspeelt – blijft dus leeg en kan ten volle 
aangewend worden voor het verhaal en de onmacht van de 
hulpvrager. 

Concreet vertaalt dit zich in een exploratieve houding 
van de ontwikkelde hulpverlener waarbij het verhaal van de 
hulpvrager de ruimte krijgt die het toekomt. Daarbij worden 
de getuigenissen van de hulpvrager niet afgewogen aan of 
begrepen uit de eigen beleving van de hulpverlener, en wor-
den stiltes, commentaar en kritiek niet beschouwd als een 
persoonlijke aanval maar kunnen die binnen de context en 
het narratief gekaderd worden.

RESPECT

De leidraad om tot zo’n afgestemde, dynamische en waar-
devolle verhouding te komen, schetsen de auteurs in hun 
RESPECT-model, een acroniem dat een aantal attitudes 
bundelt waar een ont-wikkelde hulpverlener naar streeft in 
zijn praxis. De twee voornaamste pijlers en voorwaarden 
van zo’n waardevolle band zijn Redelijkheid en Echtheid. 
Ter illustratie: de attitude Redelijkheid omvat een dubbele 
verantwoordelijkheid aan de kant van de hulpverlener. 
Enerzijds is er de verantwoordelijkheid dat men zijn ‘rede’ 
verder vormt, door zijn expertise verder uit te bouwen via 
opleidingen en intervisies. Anderzijds is er de verantwoor-
delijkheid dat die kennis op een redelijke, afgestemde 

manier ingezet wordt in het werk met mensen. Met andere 
woorden, het hart warm en het hoofd koel kunnen houden. 

Het diepgaand bespreken van de resterende attitudes 
die deel uitmaken van het RESPECT-model valt uiteraard 
buiten het bestek van dit korte artikel. Verder komen nog 
volgende attitudes zoals Samen op pad, Positieve Uitzon-
deringen, Empathie, Contactbevorderend werken & Team-
gebeuren.

Laat het duidelijk zijn dat – voor de auteurs – het kun-
dig omgaan met onmacht begint bij de hulpverlener, met 
een zelfonderzoek dat eigenlijk nooit af is. In een tweede 
beweging kunnen we ons dan als ‘volledige’ hulpverleners 
positioneren, en onze attitudes uitdragen in de band met 
cliënten en collega’s, ook in een team dus. In tijden waarin 
cijfers, statistieken & protocollen stilaan de bovenhand 
krijgen, ook in de zorg, wil dit boek de focus terug leggen 
waar die in de eerste plaats behoort te zijn, op de relatie. 
Een kundige omgang met onmacht gaat dus niet zozeer 
over de antwoorden die een hulpverlener kan geven, maar 
eerder over de vragen die hij zichzelf durft te stellen.

Het respectboek voor  
de zorg, Krachtig omgaan  

met onmacht
Pieter Loncke, Thomas  

Raemdonck en Geert Capoen

190 blz

LannooCampus

€ 25,99
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[Visie]

Van de hulpverlening wordt het onmogelijke verwacht, 
net zoals van het onderwijs: zorg ervoor dat mensen zich 
opnieuw “normaal” gedragen. Deze uitdaging is niet nieuw, 
maar de proporties zijn veranderd door ingrijpende maat-
schappelijke veranderingen. Eén ervan is de verandering op 
vlak van autoriteit. Daarover schreef Paul Verhaeghe, hoogle-
raar psychologie aan de UGent, een boek als vrucht van zijn 
twee jaar durende zoektocht om de grond van autoriteit te 
begrijpen. Hierdoor kan hij zelfs een oplossing voorstellen: 
autoriteit vinden we in het collectief, als we op zoek gaan 
naar de collectieve wijsheid in de groep. Horizontaal geba-
seerde autoriteit dus.

Een instelling of iemand (een gezagsdrager) heeft autori-
teit of gezag over anderen op basis van een derde factor, na-
melijk een externe bron waarin ze samen geloven én waaraan 

ze zich vrijwillig onderwerpen. Dat is het 
grote verschil met macht waarin slechts 
twee factoren aanwezig zijn: de winnaar 
en de verliezer, de sterkste en de zwakste, 
de rijke en de arme. De oorsprong van 
autoriteit ligt telkens elders, dus buiten de 
persoon of de instelling die haar draagt. 
Macht (en sancties of geweld) wordt enkel 
uitgeoefend wanneer iemand zich niet 
langer vrijwillig onderwerpt aan het gezag. 
Het gezag stort in mekaar wanneer een 
meerderheid nog weigert zich te onderwer-
pen en dus niet meer gelooft in de externe 

bron. De vroegere gewettigde macht functioneert dan als 
loutere macht en dan zien we toename van geweld en tegen-
geweld. Na verloop van tijd komt dan een nieuwe autoriteit. 

De grond van autoriteit, de externe bron ontstaat steeds 
arbitrair, dwz een groep maakt een afspraak op een bepaald 
moment. Zo ontdekt Verhaeghe dat de grond voor het wes-
terse model van autoriteit – gegroeid doorheen de geschie-
denis sedert Plato tot nu – eigenlijk het patriarchaat is: de 
vader(figuur) bepaalt bijna alles. 

We beseffen het stilaan maar zeker: we maken het einde 
mee van een tijdperk. Het vinden van een nieuwe vorm van 
autoriteit is dringend. Het geloof in het traditionele (patriar-
chale) gezag brokkelt af en het functioneert niet langer in de 
opvoeding, in het onderwijs, in de politiek, in de economie, 
… Dat is verwarrend. Het vertroebelt vaak verhoudingen tus-
sen mensen en weegt op het algemeen welzijn.

Opvoeden en hulpverlenen lukt niet zonder autoriteit

Opvoeders krijgen het lastig bij het verdampen van het 
“vaderlijke gezag”. Onze verwachtingen van opvoeding zijn 
zeer dubbelzinnig. De een zegt: “Terugkeren naar een strenge 

Mag ik mijn autoriteit terug  
of zoek ik een nieuwe? 

aanpak, want de jeugd maakt het te bont!” Meer discipline 
is de nieuwe weg. Maar de ander zegt: wie streng is en 
sanctioneert krijgt een hoop kritiek. Die aanpak werkt ook 
niet meer t.a.v. de kinderen en jongeren. De vroegere auto-
riteit willen we niet meer, maar hebben we al “een nieuwe”? 
Gelukkig hebben we nieuwe inspiratoren met o.a. Haim 
Omer die o.a. aanhoudende aanwezigheid voorop stelt in 
de opvoeding ipv de afwezige patriarch die enkel optreedt 
als het kind de regels niet volgt (zie verder over “Nieuwe 
Autoriteit”).

Wie als therapeut voortdurend in een expertenpositie 
wordt geplaatst, dé autoriteit, kan dat onmogelijk volhou-
den. Van overheidswege wordt psychotherapie het nieuwe 
middel tot disciplinering. Dat doet cliënten én therapeuten 
afhaken. Stilaan weten we dat een dragende therapeutische 
relatie met veel ruimte voor gedeelde besluitvorming waarin 
cliënten de kans krijgen zélf actief bij te dragen aan hun 
behandeling écht werkt.

Opvoeden, hulp verlenen en ook beleid voeren is onmo-
gelijk wanneer we ons blijven vastklampen aan een autori-
taire positie waarvan de grond ondertussen verdwenen is. 
We spreken van intervisie en expertisekringen, van multidis-
ciplinair overleg, van anders (lees: minder hiërarchisch en 
met meer samenspraak) organiseren van zorg. Dat zijn de 
toekomstige externe bronnen van de nieuwe autoriteit en 
die dagen ons uit.K
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D O S S I E R
NIEUWE AUTORITEIT

Lees in de bijdrage op blz 15 hoe we in het RKJ, onze 
residentiële afdeling voor minderjarigen, omgaan met 
autoriteit
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Omgaan met autoriteit in een  
therapeutische gemeenschap:  
hoe pakt TGG dit aan?

ziet lopen. De momenten waarop iets goed loopt, worden 
consequent aangehaald gedurende het programma en 
binnen onze tools/opdrachten van het herstelbeleid. Het 
blijft een zoektocht in het positieve benoemen en ver-
wachtingsvol zijn. Hierin sturen we onszelf en de groep 
blijvend bij.

De grootste verandering echter is de inzet op herstel 
in plaats van straf wanneer er iets verkeerd loopt. In 
‘Nieuwe Autoriteit’ spreken ze van insluiten in de groep: 
“Ondanks jouw gedrag blijf je deel van ons en blijf je 
waardevol als persoon” in plaats van uitsluiten: “We wij-
zen niet enkel je gedrag af maar ook jou als persoon”. De 
autonomie wordt terug gegeven aan de persoon en bij-
gevolg wordt hij zelf verantwoordelijk (indien nodig met 
ondersteuning) voor het herstel naar de groep. Hiervoor 
is reflectie nodig. Enerzijds om tot inzicht te komen in het 
waarom, wanneer en wat er verkeerd liep. Anderzijds voor 
de bewustwording van welke vaardigheid er kan worden 
ingezet om op een constructieve manier je doel te berei-
ken. In TGG moedigen we ook een herstelgebaar aan om 
de relatie met de ander te herstellen. Dit staat meestal en 
idealiter in verband met het gestelde gedrag. Soms is er 
geen directe link tussen het gestelde gedrag en de con-
crete herstelactie, dan doe je iets positiefs voor de groep 
of voor een persoon, om de verbinding te herstellen. 

We stellen vast dat de groep hier verantwoordelijk mee 
omspringt. De bewoners helpen elkaar vooruit door vra-
gen te stellen en feedback te geven op wat de bewoner in 
kwestie brengt en voorstelt. Hierdoor neemt de motivatie 
tot verandering toe, het is namelijk best confronterend 
om te horen wat het effect is van jouw gedrag op de an-
der. Vroeger stelden we vast dat consequenties, opgelegd 
door de bewonersstructuur of staf, weerstand kon oproe-
pen bij de bewoner. Nu laten we de persoon in kwestie 

[Hulpverlening]

De Therapeutische Gemeenschap Gent is een langdurig, 
residentieel behandelprogramma voor volwassen man-
nen met een dubbeldiagnose. Het zelfhulpconcept staat 
centraal waarbij de groep van lotgenoten de ‘methode’ is 
waarmee verandering ingezet en begeleid wordt. Essen-
tieel aan dit concept is dat elkeen, binnen die drugvrije 
gemeenschap, een rol heeft binnen een bepaalde struc-
tuur. Die manier van werken is bijzonder. Zelfhulp, hulp 
aanvaarden en hulp bieden zijn fundamenteel in deze 
methodiek. 

Met andere woorden: het model is gebaseerd op 
systematische feedback van de medebewoners aan elkaar. 
De bewoners zijn rolmodellen voor elkaar en de groep 
motiveert elkaar tot individuele verandering en houdt 
elkaar op het goede spoor. In het samenleven worden 
aanknopingspunten gezocht en gebruikt om de ontwikke-
ling te stimuleren. 

Om deze complexe vorm van samenleven te doen 
werken, zijn er duidelijke regels en afspraken nodig. Bijge-
volg is er nood aan een kader waaruit het mandaat of de 
autoriteit voortvloeit om deze regels te doen gelden. We 
botsen hierbij steeds vaker op een spanningsveld tussen 
macht en gelijkwaardigheid, tussen controle houden en 
verantwoordelijkheid/vertrouwen geven, tussen straf en 
herstel. In onze zoektocht naar een nieuwe verhouding 
tussen deze tegengestelden vonden we inspiratie bij Haim 
Omer en zijn werk rond Nieuwe Autoriteit (1). 

Dit gaf de aanzet om onze orthopedagogische houding 
in vraag te stellen, uit te dagen en nieuwe dingen uit te 
proberen. Ons proces van plannen, uitvoeren, evalueren 
en bijsturen is nog volop aan de gang. Zo hebben we 
moeten vaststellen dat niet alles uit ‘Nieuwe Autoriteit’ 
ook toepasbaar is op volwassenen en/of binnen een thera-
peutische gemeenschap. De vertaling van de theorie naar 
een toepasbare praktijk die voldoende rekening houdt met 
de belasting voor staf en bewoners was echter de grootste 
uitdaging. 

De belangrijkste pijler van ons nieuw herstelbeleid 
en onze nieuwe orthopedagogische grondhouding (*) is 
positieve feedback. Recente studies (2) tonen immers aan 
dat we meer leren uit horen wat we al goed doen (en dus 
meer mogen laten zien) dan de focus leggen op wat we 
niet goed doen. Wanneer bijgevolg de volgende leerstap 
(zone van naaste ontwikkeling) wordt benoemd, worden 
mensen uitgedaagd om verder te groeien en hun leer-
punten aan te pakken. Deze pijler maken we concreet in 
formele momenten door expliciet te vragen naar positieve 
feedback, door elkaar ‘een pluim’ te geven, door succes-
sen naar voren te halen maar ook op informele momen-
ten, benoemen en naar voor halen wanneer je iets goed 

D O S S I E R
NIEUWE AUTORITEIT
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zelf een voorstel doen tot herstel, bijgevolg volgt hij dit 
nauwgezetter op en voert hij dit uit met meer intrinsieke 
motivatie. Door in te zetten op herstel komt het belang van 
verbinding met de groep sterker naar voor. We vormen im-
mers een netwerk tussen staf en bewoners waarin iedereen 
zijn stem kan laten horen en we samen een standpunt 
proberen in te nemen. Hierdoor gaat het niet meer over 
de mening van een individu maar over de mening van ons 
(staf en bewoners) als groep. 

We merken dat de “relatiegebaren” waarvan Haim 
Omer spreekt in Nieuwe Autoriteit minder passend zijn 
binnen een volwassen setting. De relatie ouder/opvoeder 
met het kind is niet gelijk. Het gaat uit van het principe van 
onvoorwaardelijke liefde van de ouder op basis waarvan de 
ouders bijna onuitputtelijk kansen geven aan hun kroost. 
Het is een ongelijke relatie waarbij geven en ontvangen 
niet in balans hoeft te zijn. Hier kan een relatiegebaar 
passend zijn. De relaties die bewoners met elkaar aangaan 
is er één van gelijkwaardigheid. Een relatiegebaar zonder 
meer kan daarbij een andere bewoner ‘in de schuld’ zetten. 
Een ander verschil tussen kinderen en volwassenen toont 
zich bij het vormen van een netwerk. Het is bij een volwas-
sen doelpubliek minder vanzelfsprekend om de ouders 
te betrekken bij het vormen van een netwerk waaruit de 
autoriteit kan voortvloeien. De bewoners zijn namelijk zelf 
volwassen en verantwoordelijk. Dit neemt natuurlijk niet 
weg dat ouders wél worden betrokken bij de behande-
ling om de effecten te vergroten en om hen als ouders te 
ondersteunen. 

[Hulpverlening]
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Het proces van weggaan van straf richting herstel ging 
gepaard met ongemakken als onzekerheid en angst voor 
controleverlies. Binnen een TG vinden we discipline be-
langrijk. Hiervoor heb je duidelijke regels nodig. Ook voor-
spelbaarheid in wat zal volgen als de regels niet gevolgd 
worden, is belangrijk. Om onze nieuwe consequenties 
ook voorspelbaar te maken hebben we heel wat creatieve 
bijsturing moeten doen. Een straf is eenvoudiger toe te 
passen en leent zich meer tot generalisering dan herstel. 
Het geeft ook een gevoel van controle, “er is gereageerd”. 
Het vraagt meer observaties, onderzoek, reflectie en over-
leg om te komen tot waarom iets verkeerd liep, hoe je in 
de toekomst je doel op een positieve manier kan bereiken 
en hoe je kan komen tot herstel. Het vraagt ook om dia-
loog met de bewoner waarbij je een stuk autonomie terug 
moet geven. Hij denkt mee na, doet zelf voorstellen en 
stuurt bij. Hierdoor is het leereffect van herstel veel groter 
dan van straf. Het is zinvoller, staat in relatie tot wat er 
gebeurde, zet in op verbinding met de groep en vergroot 
het zelfwaardegevoel van de bewoner. Straffen daarente-
gen werkt op basis van het machtsprincipe en lokt gedrag 
uit op basis van angst of onderdanigheid. Straf “werkt” 
enkel als opvoedingsinstrument bij kinderen als het aan 
een aantal voorwaarden voldoet. Vanaf de puberteit zijn er 
aanwijzingen dat straf contraproductief begint te werken 
en de relatie ondermijnt. Inzetten op herstel komt echter 
niet in conflict met het handhaven van discipline. Het be-
noemen en begrenzen van sociaal ongewenst gedrag door 
de regels consequent toe te passen blijft een basis ortho-
pedagogische taak. Daarnaast is straf als consequentie 
van bepaald gedrag niet helemaal weg te denken uit TG, 
er blijven namelijk uitsluitingsregels van kracht. (Bvb: bij 
gebruik van drugs of een agressie-incident). Haim Omer 
gaf ons met zijn inzichten rond Nieuwe Autoriteit al een 
heel stuk richting in onze zoektocht naar een nieuwe or-
thopedagogische houding. We beschouwen dit proces als 
iets continu en laten ons verder door anderen inspireren. 

(*)  Nieuwe orthopedagogische grondhouding om het samenleven in 
groep te doen werken, regels en afspraken op te volgen en bij te 
sturen. Weg van straffen en sanctioneren.

(1)  H. Omer, Nieuwe autoriteit, samen werken aan een krachtige 
opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving. 
Hogrefe&MoleMann. 2011. Amsterdam.

(2)  Dunlap G. et al (2009) Dunlap G., Sailor W., Horner R.H., Sugai G. 
(2009) Overview and History of Positive Behavior Support. In: Sailor 
W., Dunlap G., Sugai G., Horner R. (eds) Handbook of Positive 
Behavior Support. Issues in Clinical Child Psychology. Springer, 
Boston, MA

Door de bewoner zelf een voorstel tot herstel te laten 
formuleren, zorg je ervoor dat dit nauwgezetter 
uitgevoerd wordt met meer intrinsieke motivatie.
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Ik ontmoet Bram in een gesprekslokaal in het Residentieel 
Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) in Eeklo voor een ge-
sprek over ‘de nieuwe autoriteit’ en hoe dit in het jongerencen-
trum vormgegeven wordt. Tussen het RKJ en de dienst preven-
tie van De Sleutel zijn verschillende raakvlakken: zo geeft team 
preventie als terreinorganisatie vorming aan leerkrachten over 
thema’s zoals positief klasklimaat, omgaan met grensover-
schrijdend gedrag om zo de sociale vaardigheden bij kinderen 
te versterken en het RKJ vergaarde doorheen de jaren heel wat 
ervaring over deze thema’s. 

De Sleutel engageert zich om een ‘lerende’ organisatie te 
zijn. Toen we bij preventie hoorden dat het RKJ zich toelegt op 
‘de nieuwe autoriteit’ als opvoedingshouding gingen we dan 
ook graag het gesprek aan met Bram Louwagie. Bram is 
hoofdbegeleider en groepscoördinator in het RKJ en staat in 
voor o.a. het pedagogisch klimaat. De afdeling in Eeklo heeft 
momenteel 8 bedden en is volledig ingericht op maat van de 
leefgroep. Er wordt gekookt, lesgegeven door de Ziekenhuis-
school Stad Gent, er zijn gesprekslokalen, er is een leefruimte, 
slaapkamers, … kortom in de leefgroep wordt samengeleefd 
zoals in een gezin maar met een bijzondere aandacht voor het 
herstel waar deze jongeren naartoe werken. En net zoals het in 
gezinnen wel eens moeilijk gaat, is dat in de leefgroep niet 
anders. Herstel verloopt met vallen en opstaan en net zoals er 
in een gezin wel eens discussies of conflicten zijn, gebeurt dat 
ook in de leefgroep met de jongeren onderling of met de bege-
leiders en de jongeren. 

Het werken met een methodiek zoals de ‘nieuwe autoriteit’ 
is er dan ook gekomen vanuit een zoeken naar een goed even-
wicht om de verbinding met de jongeren te behouden en ook 
voldoende grenzen te stellen in de leefgroep. Én om hierbij 
voldoende goed voor onszelf te zorgen. Er was nood aan een 
gemeenschappelijke taal en een gemeenschappelijk kader om 
adequaat om te gaan met crisismomenten, conflicten en zelf-
zorg. 

Het team volgde een 5-daagse opleiding gegeven door 
Siska Baert van Wingerdbloei (VZW) over geweldloos opvoe-
den en geweldloos verzet in crisismomenten. Wingerdbloei 
(VZW) is een begeleidingscentrum voor jongeren en gezinnen 
tussen 8 en 12 jaar. Zij werken al een tijdje met de methodiek 
van ‘nieuwe autoriteit’ en ze waren bereid om hun expertise te 
delen.

Die ‘nieuwe autoriteit ‘ startte bij Haim Omer, hoogleraar 
psychologie in Tel Aviv. De werkwijze van Omer werd wereld-
wijd opgepikt omdat heel wat ouders, leerkrachten en mensen 
in opvoedingssituaties nood hadden aan een andere opvoe-
dingshouding. De afgelopen decennia heeft het gezag van 
ouders en leraren enorm aan kracht ingeboet. Autoriteit geba-
seerd op intimidatie en blinde gehoorzaamheid is niet meer 
van deze tijd. De vrije/anti-autoritaire opvoeding, die volledig 

Nieuwe autoriteit in RKJ,  
in gesprek met Bram Louwagie

steunt op spontane en intrinsieke motivatie, bracht ook onvol-
doende antwoorden, zeker wanneer het thema begrenzen aan 
bod komt. Er lijkt dus een sterke behoefte te zijn aan een op-
voedingshouding die past binnen een vrije en pluralistische 
maatschappij. Nieuwe autoriteit biedt ouders, leraren, psycho-
logen een kader om gezamenlijk de regie te pakken en vast te 
houden. 

Ook in het RKJ groeide de nood aan een gezamenlijke visie 
op opvoeden, begeleiden maar ook begrenzen. Bram vertelt: 
‘We balanceerden vaak op een slappe koord. Gaan we mee in 
het/elk conflict en treden we streng op dan dreigt de situatie 
te escaleren. Maar een crisismoment gewoon ondergaan en 
de escalatie aanvaarden, verhoogt ook het onveiligheidsgevoel 
bij de medewerkers en de leefgroep. De ‘nieuwe autoriteit’ 
biedt ons een kader waarbinnen we nu nieuwe evenwichten 
vinden. Zoals bijvoorbeeld het evenwicht tussen begrenzen en 
ondersteunen, individuele vrijheid en verantwoordelijkheid.’

De opleiding bestond uit 2 grote onderdelen gaat Bram 
verder: ‘Vooreerst ging het over geweldloos opvoeden, waarbij 
het belangrijk is om niet mee te gaan in escalaties en de 
machtsstrijd die eigen is aan ruzie en conflicten. Maar wat 
doe je dan wel? Het geweldloos opvoeden is een basisattitude 
die gekenmerkt wordt door (een herstel van) autoriteit, gelegi-
timeerd door een netwerk, via zelfcontrole en die waar nodig 
verzet gebruikt (in plaats van geweld) en tegelijkertijd inves-
teert in zorg voor de relatie. Het tweede grote onderdeel van 
de opleiding ging over geweldloos verzet. Dit traject kan opge-
start worden als er chronische machteloosheid ervaren wordt, 
of als de veiligheid in het gedrang komt.

Bram: ‘Met de jongere aan de slag 
blijven met een ‘half engagement’ 
geeft een constructiever effect dan 
je wil opleggen en hier de strijd rond 
aangaan’.

D O S S I E R
NIEUWE AUTORITEIT

[Hulpverlening]
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 Directie & centrale diensten
 Ebergiste de Deynestraat 2 C
 9000 Gent
T 09 210 87 10
E info@desleutel.broedersvanliefde.be

 Dagcentrum Antwerpen (DCA)
 Dambruggestraat 78-80
 2060 Antwerpen
T 03 233 99 14
F 03 225 10 24
E dca.info@desleutel.broedersvanliefde.be

 Dagcentrum Brugge (DCBG)
 Barrièrestraat 4
 8200 Brugge
T 050 40 77 70
F 050 40 77 79
E dcbg.info@desleutel.broedersvanliefde.be

 Dagcentrum Mechelen (DCM)
 F. De Merodestraat 20
 2800 Mechelen
T 015 20 09 64
F 015 20 09 65
E dcm.info@desleutel.broedersvanliefde.be

 Dagcentrum Gent (DCG)
 Jozef Guislainstraat 43a 
 9000 Gent
T 09 234 38 33
F 09 223 34 55
E dcg.info@desleutel.broedersvanliefde.be

 Crisisinterventiecentrum (CIC)
 Botestraat 102
 9032 Wondelgem
T 09 231 54 45
F 09 231 67 15
E cic.info@desleutel.broedersvanliefde.be

 Therapeutische Gemeenschap  
Merelbeke (TGM)

 Hundelgemsesteenweg 1
 9820 Merelbeke
T 09 253 44 40
F 09 253 44 35
E tgm.info@desleutel.broedersvanliefde.be

 Therapeutische Gemeenschap  
Gent (TGG)

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

 Residentieel Kortdurend  
Jongerenprogramma

 Zuidmoerstraat 165
 9900 Eeklo
T 09 377 25 26
F 09 377 78 64
E rkj.info@desleutel.broedersvanliefde.be

 Preventiedienst
 Ebergiste de Deynestraat 2 C
 9000 Gent
T 09 231 57 48
F 09 272 86 11
E preventie@desleutel.be

 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 

 

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

[Hulpverlening]
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Zo geeft Bram een voorbeeld van een jongere die te laat terug in huis 
is. Wanneer het team in ‘verzet’ gaat tegen regelovertredend gedrag 
geven ze duidelijk aan: ‘dit is niet ok voor ons, hoe ga jij ervoor zorgen 
dat dit niet meer gebeurt?’ De verwachtingen naar de jongere toe wor-
den op die manier niet verlaagd of verhoogd maar je betrekt de jonge-
ren in de oplossing. ‘Communicatie is dan ook heel belangrijk binnen 
dit concept. Herhaaldelijk – problemen lossen zich zelden na één 
(inter)actie op – aan de slag gaan met een ‘half engagement’ van de 
jongere geeft een constructiever effect dan onze wil opleggen en hier 
de strijd rond aangaan’, zo stelt Bram. ‘Maar als we ons machteloos 
of onveilig voelen, dan kunnen we kiezen om het traject van geweld-
loos verzet aan te gaan’ (bv de jongere komt telkens later en later te-
rug of is te laat omdat hij in het station met gebruikers optrekt). Dat 
levert een aantal mooie slogans op die uithangen in het gespreks- 
lokaal ‘choose your battle’ of ‘waar 2 olifanten vechten, groeit geen 
gras’. De slogans zijn een geheugensteuntje voor de jongeren en de 
begeleiders. 

De opleiding en de gezamenlijke aanpak werpt zijn vruchten af 
zowel voor het team als voor de jongeren. Het team ervaart meer 
steun en vond een gemeenschappelijke taal. Het team beseft ook 
meer dat het gedrag van de jongeren niet iets is wat je kunt controle-
ren dus is er minder energieverlies. De impact voor de jongeren is 
volgens Bram minder meetbaar maar toch geeft hij aan dat er minder 
crisissituaties zijn en dat de jongeren hun traject minder snel afgebro-
ken wordt, o.a. doordat ze er de brui aan geven. Of doordat escalaties 
de relatie/de zorg stuk maakt.

De opleiding smaakt alvast naar meer en Bram en zijn team zijn 
vastbesloten om verdere stappen te zetten in het werken met dit 
denkkader.

Meer weten?

H. Omer, Nieuwe autoriteit, samen werken aan een krachtige  

opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving.  

Hogrefe&MoleMann. 2011. Amsterdam.

https://expoo.be/nieuwe-autoriteit


