
Wat is problematisch
schermgebruik? Trimbos-
expert dr Tony van Rooij 
aan het woord
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[Editoriaal]
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Editoriaal

Corona houdt ons allen nog steeds in zijn greep. Voor onze cliënten én onze 
medewerkers was de lockdown een heel moeilijke periode. Samen – maar toch velen 
van op ons eiland – zijn we de strijd tegen het virus aangegaan. Dat verdient dan ook 
meer dan een dikke pluim. 

Gelukkig waren er ook lichtpunten in deze coronatijd. Zo konden de bewoners 
van de Therapeutische Gemeenschap Merelbeke begin september toch op 
driedaagse trekken naar de Ardennen. Het werd een intensieve ervaringsstage: hoe 
gedraagt iemand zich in de groep als men voor uitdagende grenzen wordt geplaatst? 
Welke rol neemt iemand op in de groep,..?  Zelfkennis opdoen over kwaliteiten, 
valkuilen, angsten. Ervaringsleren brengt de bewoners als groep dichter bij elkaar 
komen. Iedereen leert ook zichzelf beter kennen. Lees hoe de deelnemers de 
driedaagse zelf ervaren hebben. 

Schermgebruik en schermtijd… In elk gezin en school is dit thema onderwerp van 
gesprek, zeker nu in tijden van corona. Hoe gaan we om met jongeren die leven en 
opgroeien in een wereld vol schermen? Om deze vraag nog beter te beantwoorden 
ging Giovanni Laleman in gesprek met Dr. Tony van Rooij, projectleider Gamen, 
Gokken en Mediawijsheid bij Trimbos-instituut. Ook voor volwassenen is het 
schermgebruik vaak een uitdaging. Misschien kan het digitale Balans-model of de 
Healthy Mind Platter ook voor u inspirerend werken. 

Mensen met een verslavingsgeschiedenis hebben vaak angst om daar open 
over te vertellen. Binnen nieuwe relaties, naar familie toe, maar ook op het werk 
loopt men er vaak niet mee te koop. Er heerst dus duidelijk nog een stigma op het 
thema verslaving. Vandaar dat De Sleutel de mogelijkheid om mee te werken aan de 
Te Gek!? Campagne Roes-t met beide handen gegrepen heeft. Lees hiernaast hoe 
cliënten hier zelf tegenaan kijken.

In onze samenleving leven ook nog veel vooroordelen ten opzichte van ex-
gedetineerden. In dit nummer vertelt Marc dat hij op werkvloer onder collega’s al 
snel open vertelde over zijn verleden. Zijn tewerkstelling verloopt via REWIND, een 
sociaal bouwbedrijf met een missie. Re-integratie van ex-gedetineerden via arbeid 
en intensieve begeleiding is het doel van deze Coöperatieve Vennootschap en 
Sociale Onderneming. Maatwerkbedrijf Weerwerk is één van de trekkers samen met 
reguliere aannemers als Durabrik en Maes Bouwwerken. Een hoopgevend verhaal.

Verder kom ik ook terug op het veranderingsproces waar we in het maartnummer 
reeds verslag over uitbrachten. De eerste stap van dat proces was de lancering van 
een nieuwe identiteitsverklaring en de introductie van onze leidende principes. 
Het vervolg hiervan is het werken aan een nieuwe zorgstructuur. Dit was nodig. De 
zorgbehoeften van mensen met een middelengerelateerde stoornis zijn immers veel 
complexer geworden. Ook het zorglandschap is en onze cliënt zelf is fel veranderd. 
Lees hoe we dit aanpakken op blz 6. 

De feestdagen zullen we dit jaar noodgedwongen helemaal anders beleven. Voor 
mensen met een verslavingsachtergrond worden het moeilijke dagen. Thuis in een 
heel beperkte bubbel, sommigen zonder een beschermend netwerk. En media die 
pretenderen dat iedereen die periode in één grote roes zal beleven. Ken je iemand in 
je omgeving waarvan je weet dat deze een ondersteunend gesprek kan gebruiken? 
Aarzel niet en contacteer je kwetsbare naaste om hem of haar een hart onder de riem 
te steken.

Prettige feesten, een gelukkig nieuwjaar.  
Op naar betere tijden. En hou het veilig en gezond! 

Damien Versele
Algemeen directeur De Sleutel
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Roes-t, de jaarcampagne van Te Gek!?  
met thema verslaving

Het is té gek om los te lopen: over ernstige psychi-
sche problemen wordt amper gepraat, terwijl onge-
veer één op vier personen in België ermee te maken 
krijgt. Dat is onrustwekkend veel. Het overkomt niet 
alleen anderen maar ook onszelf, onze kinderen, ou-
ders, familie, vrienden, buren, kennissen.... 

Jaarlijks organiseert Te Gek!? een campagne om het taboe 
rond psychische problemen te doorbreken. De campagne 
heeft als doel psychische problemen in de kijker te zetten, 
de drempel te verlagen en te kunnen praten over wat er 
moeilijk is. Dit jaar staat het thema verslaving extra in de 
aandacht. De campagne kreeg de naam Te Gek!? Roes-t 
mee.

 “Roes” als even weg zijn uit de dagelijkse sleur, uit het 
‘saaie’ leven. Roes kan ook roest worden. Als de roes de 
dagelijkse realiteit wordt, dan zit men vast. 

Roest wordt in de campagne gezien als symbool van het 
geblokkeerd zijn in je leven (verroest), van een traag proces 
(het roesten, maar ook moeilijk om dit proces te keren), 
van stigma of taboe (een roestvlek), van de overtuiging dat 
herstel mogelijk is, als symbool van iets dat cachet, karakter 
en eigenheid heeft. Verder brengt het ook in de kijker dat 
sommige mensen roes(t) gevoelig zijn en er omstandighe-
den zijn die roes(t) faciliteren. 

PROBLEMEN BESPREEKBAAR MAKEN
De Te Gek!? Roes(t) -campagne benoemt verslaving nadruk-
kelijk als een psychisch probleem. Een probleem met drank, 
drugs of gokken is niemands keuze, het is net het verlies 
aan keuze.

De campagne wil graag het stigma doorbreken. Stigma 
is een mix van gedachten, gedragingen, houdingen tegen-
over een bepaald probleem of een bepaalde doelgroep. 

Problemen veroorzaken allerlei gevolgen, ook drank-, 
drug- en gokproblemen. De impact op de omgeving maakt 
dat er een bepaalde houding aangenomen wordt tegenover 
de gebruiker, de familie van iemand met een probleem, het 
middel, …

“Die houdingen kunnen er heel anders uitzien wanneer 
het gebruik problemen veroorzaakt. Denk aan ongevallen 
thuis, op het werk of in het verkeer onder invloed. Of aan 
schulden door gebruik of door het gokken. Wanneer het 
over chronische problemen door gebruik of door het gokken 
gaat, zijn de houdingen vaak nog negatiever”, zo stelt Tom 
Evenepoel van de Druglijn.1

Een probleem met drank, drugs of gokken is niemands 
keuze, het is net het verlies aan keuze

SOORTEN STIGMA 
Stigma komt voor in meerdere vormen. Het meest 
bekend is publiek stigma, wat slaat op stigma op basis 
van de negatieve opvattingen die in de maatschappij 
leven. (1) 

Daarnaast bestaat ook structureel stigma. Dat begrip 
verwijst naar wetten, regels en voorschriften die discri-
minerend zijn voor mensen die bijvoorbeeld een be-
paalde ziekte, aandoening of klacht hebben of hadden. 

Een andere vorm is zelfstigma wat wil zeggen dat 
mensen het negatieve label of de stempel die ze toege-
wezen krijgen op den duur voor waar aannemen en als 
deel van hun persoonlijkheid gaan beschouwen. 

Geanticipeerd stigma verwijst naar situaties waarin 
iemand er zich bij voorbaat aan verwacht om afgewe-
zen of beoordeeld te worden omwille van bijvoorbeeld 
een alcohol-, illegaal drug- of gokprobleem. 

Men mag niet uit het oog verliezen in welke mate ook 
gezins- en familieleden, vrienden en andere naastbe-
trokkenen onder allerlei negatieve associaties kunnen 
lijden. De sterk afkeurende houding van de buitenwe-
reld zorgt ervoor dat ook zij er vaak mee worstelen om 
zich te laten horen of om voor zichzelf op te komen, 
uit angst op onbegrip of vrees om beoordeeld te wor-
den. Het ondermijnt het sociaal leven en versterkt hun 
isolement. Op die manier worden zij slachtoffer van 
wat associatief stigma heet.
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“Stigma betekent dat iemand niet langer wordt benaderd 
als persoon in al zijn facetten maar als een stereotype. Dit 
heeft impact op de betrokkene zelf, maar ook op naasten 
kan dit een grote negatieve impact hebben.”

Stigma heeft volgens Evenepoel een negatieve impact op 
iemands kwaliteit van leven. “Het zorgt voor schaamte en 
schuldgevoelens. Het ondermijnt het zelfvertrouwen en het 
geloof in eigen kracht om de problemen aan te pakken. Het 
kan bemoeilijken dat iemand de moed vindt om met het 
probleem naar buiten te komen en hulp te zoeken”.

De campagne bestaat uit “te gekke” wandelingen, de expo 
“TUSSEN ONS”, de tentoonstelling in het museum Dr 
Guislain rond verslaving, de rondleiding in het museum 
met ervaringsdeskundige gidsen… De hele campagne is 
opgevat als een traject op weg naar “Nuchtermag”. Een fic-
tieve stad die symbool staat voor het moeilijke traject naar 
herstel van een verslaving (stappen vooruit en achteruit, zo-
als de processie naar Echternach). Het slotweekend in mei 
volgend jaar heeft heel wat activiteiten op het programma.

Neem een kijkje op de website:  
www.roes-t.be of www.tegek.be/roest

DE CAMPAGNE DOOR DE OGEN VAN 
ERVARINGSDESKUNDIGEN 
Ik ga in gesprek met de bewoners van de Therapeutische 
Gemeenschap Merelbeke (TGM). Zij gingen met de be-
wonersgroep naar de startdag van de Te Gek!?-campagne. 
Ze namen deel aan de wandeling, bezochten de expo in 
Museum Guislain en luisterden naar het optreden van Guy 
Swinnen op 3 oktober 2020. Ook de mensen die in het 
Tussenhuis2 wonen, zitten mee aan tafel. Zij bezochten de 
tentoonstelling met hun familie in het kader van de fami-
liegroep en dat bracht heel wat teweeg. Als ik hen vraag wat 
ze van de campagnenaam vinden, krijg ik uiteenlopende 
antwoorden. Sommigen vinden het een originele naam, 
goed gevonden, zelfs scherp. “Eerst doe je het om de roes te 
hebben en daarna word je vastgeroest aan de sleur, het product, 
het junk zijn zonder dat je erbij stil staat.” zo zegt A.E. Anderen 
vinden de naam eerder confronterend en zelfs stigmaver-
grotend.

De expo heeft als titel “TUSSEN ONS”. En dat is ook wat 
je te zien krijgt. Ze tonen het lijden aan beide kanten. Niet 
alleen het vastzitten van de persoon met de verslaving. Ook 
hoe familie er midden in zit. 

In de expo zijn een aantal foto’s en filmfragmenten te 
zien. Ik ben nieuwsgierig naar hoe ze de expo ervaren heb-
ben. De beelden zijn enorm herkenbaar, vertellen de bewo-
ners. Ze herkennen stukken van zichzelf en staan stil bij de 

impact op de anderen. Wie bezig is met het traject naar 
herstel, is ook hard bezig om op een andere manier om te 
gaan met moeilijkheden. Soms zijn ze zo hard bezig dat ze 
zich er niet meer van bewust zijn hoe het voor familie of 
vrienden was. Dat is natuurlijk wel nodig, anders geraakt 
men niet vooruit. 

“Ik was daar met mijn mama en ze zei dat ze hetzelfde 
meegemaakt had als de andere moeders die vertelden over hun 
verslaafde zoon. Dat was wel confronterend om te horen.” A.E.

“Ik wou dat ik de expo met mijn mama of zus kon bezoe-
ken. In deze expo komen sterk de twee kanten naar voren. Er 
zou erkenning kunnen komen voor hen én voor mij, voor wat 
er gespeeld heeft tussen ons.” M.D.

Het beeldmateriaal is sterk, en de geluidsfragmenten 
maken het levensecht. Daardoor is het zo herkenbaar. De 
interviews gaan direct naar de moeilijkste periodes, het 
hoogtepunt van de teloorgang. Dit veroorzaakt een shoc-
keffect. Misschien biedt dit kansen tot gesprek of is dit op 
zich “weer” stigmatiserend.
“Na de expo kwamen we buiten en zagen we een erg geëmoti-
oneerd koppel. Hebben zij misschien ook een zoon of dochter 
die kampt met een verslaving? Het brengt veel teweeg!” K.V.

Ervaar je zelf in je omgeving een stigma rond 
verslaving?
“Ervaren is een groot woord, wel angst om het te vertellen. 
Naar familie toe was het een moeilijke opgave om over mijn 
verslaving te vertellen maar bv op mijn werk loop ik er niet 
mee te koop. Enkel als ik door omstandigheden niet anders 
kan (bv een shift wisselen omdat ik op maandagavond niet 
laat kan werken wegens de groep) dan vertel ik het. Ik krijg 
meestal positieve feedback zoals ‘mooi en sterk van je dat je 
het vertelt en aan je probleem iets doet’.” A.E.

op zaterdag 3 oktober werd het startschot gegeven van 
de nieuwe jaarcampagne Te Gek!? Roes(t)! ... De Te 
Gek!?-wandeling met start op de Campus Dr. Guislain 
is een aanrader
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Hoe zou je de vooroordelen omschrijven? 
“Als ik bij een sollicitatie zou vertellen dat ik kamp(te) met een 
verslaving, zal ik minder kans maken op de job. Moest ik in het 
begin als ik een meisje leer kennen direct vertellen dat ik een ex-
verslaafde ben, dan zou dit niet direct zorgen voor een positief 
begin. Mensen hebben direct een ander beeld van je en gaan je 
ook zo bekijken terwijl ze je nog niet kennen. Een verslaafde is 
nu eenmaal een junk, dief en leugenaar. Hoe ik ermee omga? 
Ik bijt het van me af en ik vertel pas meer over mezelf nadat 
mensen me beter kennen (dus de andere ik van me kennen ) en 
dan vertel ik wat over mijn verleden zodat ze dat beter kunnen 
plaatsen.” A.E.

“Als mensen vanuit onwetendheid een bepaald idee hebben, 
heb ik daar geen moeite mee. Dan kan je daarmee in gesprek 
gaan, dan is er ruimte om een ruimer beeld te creëren. Als men-
sen zich veroordelend opstellen, dan is dat kwetsend. En toch kan 
ik begrip opbrengen voor de vooroordelen die leven.” R.S.

 “Stigma’s zijn er en zullen er altijd zijn. Ik ga ermee om door 
dankbaar te zijn voor plekken als verschillendede afdelingen van 
De Sleutel, … Noem maar op. Daar kan je jezelf zijn, kan je zoe-
kend jezelf terug heruitvinden.” M.D.

“Stigma is de ontgoocheling bij de ander en schaamte bij me-
zelf. De last zit in het begrijpen van een verslaving. Je kiest er niet 
voor om vast te raken in een verslaving. En eenmaal je daar zit is 
het spijtig genoeg niet makkelijk om ineens niet verslaafd te zijn. 
Ontwennen is één stap, herstel en een eigen leven uitbouwen is 
knokken elke dag, elke minuut, elke seconde, …” K.D.

“Stigma is iedereen over dezelfde kam scheren, en iedereen is 
zo anders. “De verslaafde” bestaat niet. Eens ze weten dat je een 
verslaving hebt, bekijken ze je anders, alsof je niet langer jezelf 
bent, maar enkel een verzameling van negatieve elementen en 
lastbron voor anderen.” B.N.

“Een groot vooroordeel is dat je bekeken wordt als een junkie 
die niets kan. Ik heb mij daar leren over zetten omdat dat veel zegt 
over de ander en niet alleen over wie ik ben of wat ik doe in het 
leven.” G.D.

“Het gevoel dat ik niet goed genoeg ben en het mezelf aandoe. 
Ik voel me gewoon niet begrepen. Ik probeer mij daar nu niets van 
aan te trekken.” W.C.

Wat is verslaving? Hoe zou je iemand met een 
verslaving omschrijven?

“Niet kunnen stoppen.” A.E.
“Lijden zit aan 2 kanten (bij diegene die met de verslaving 

kampt, en zijn omgeving/ familie) het zit tussen ons, iemand die 
er niet om gevraagd heeft en er ook niets aan kan doen dat hij dat 
heeft, iemand die afhankelijk is van een product en die er alles aan 
doet om dat product te hebben.” K.V

“Mezelf, want iedereen is uniek en daardoor is een verslaving 
steeds anders.” W.C.

“Een ongelukkig mens die zijn dromen niet heeft kunnen 
waarmaken. Die een slechte jeugd achter de rug heeft, maar nooit 
hersteld is. Die hulp vraagt op een verkeerde manier door drugs 
te nemen en je dierbaren te doen zien dat het niet goed gaat. Je 
duwt ze verder en verder weg.” K.D.

“Het is moeilijk dit algemeen te omschrijven, want iedereen is 
anders.” B.N.

“Trauma.” M.D.
“Een verslaafde is afhankelijk van producten met een versla-

vende eigenschap. Een verslaving ontstaat vanuit een onevenwich-
tige context, meestal kwetsbare mensen. Ik zou een duidelijk beeld 
meegeven van mogelijke oorzaken, vooral een visie over mens en 
samenleving.” R.S.

“Verslaving is een soort ongeneeslijke ziekte die je wel kan 
afremmen.” K.G.

(1)  Inspiratietekst taal en stigma: Over ‘druggebruikers, drinkers, 
gokkers’ versus mensen die gokken, alcohol of andere drugs 
gebruiken. Tom Evenepoel, coördinator De Druglijn

(2)  Tussenhuis: De grote stap naar alleen gaan wonen na een programma 
in een goed gestructureerde, drugvrije Therapeutische Gemeenschap 
(TG) wordt bewust langs een tussenstation via het Tussenhuis 
genomen.
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De Sleutel is als organisatie in verandering. Dit hoeft niet te 
verbazen. Ook de maatschappij is volop in verandering. De 
eerste stap van ons omvangrijk veranderingsproces was de 
lancering van een nieuwe identiteitsverklaring en de intro-
ductie van onze leidende principes, zoals Damien Versele 
begin dit jaar wereldkundig maakte *. Deze verandering 
moet ons leiden naar een nieuwe zorg- en beleidsstructuur. 
Op die manier zal De Sleutel als organisatie beter gewapend 
zijn voor de uitdagingen van de komende 10 jaar. De zorg-
behoeften van mensen met een middelengerelateerde stoor-
nis zijn immers veel complexer geworden. Het zorgland-
schap is fel veranderd en ook onze cliënt zelf is veranderd. 

Voordeel voor de cliënt
Het doel van het verandertraject is te komen tot een zorg-
structuur en beleidsstructuur die De Sleutel in staat stelt 
om cliëntentrajecten uit te bouwen die inspelen op com-
plexere zorgbehoeften en die zo naadloos mogelijk verlo-
pen in samenwerking met betrokken zorgpartners. Op die 
manier moet het mogelijk zijn om op een efficiente manier 
gezamenlijk, als netwerk, beslissingen te nemen en om 
flexibel in te spelen op veranderingen en uitdagingen, zowel 
in het werkveld als in de maatschappij. 

Echte zorg op maat betekent doorgedreven samenwer-
king met zorgpartners die samenwerken rond één cliënt. 
Een goede afstemming met die partners is noodzakelijk en 
gebeurt steeds meer binnen regionale netwerken. 

Participatief proces leidt tot co-creatie
Het proces dat vanaf oktober 2017 gelopen werd is een co- 
creatief proces waarbij medewerkers vanuit de hele organi-
satie betrokken werden. Dat we nu staan waar we staan  
is dankzij de grote betrokkenheid van deze collega’s. Zij  
komen enkele keren per jaar samen om een hele dag te  
discussieren met elkaar over hoe De Sleutel op een veer-
krachtige en slagkrachtige manier haar toekomst in kan 
gaan. Deze Veranderfora werden telkens voorbereid door 
het Vliegwiel, een groepje van collega’s die zich engageer-
den om op de veranderfora relevante vraagstukken voor te 
leggen en die na elk veranderforum met de resultaten en 
de feedback aan de slag gingen om de volgende stap in het 
proces voor te bereiden. Het vliegwiel doet haar werk telkens 
in samenspraak met de directie en de afdelingshoofden. 

Vorig jaar kwamen we op 22 oktober met de hele organi-
satie een ganse dag samen om de nieuwe identiteitsverkla-
ring en de Zorgwijzer als visualisatie van het werk binnen 
De Sleutel af te kloppen. 

Sindsdien werd hard verder gewerkt. Er werden work-
shops in afdelingen georganiseerd rond wat deze identi-
teitsverklaring nu betekent voor de dagelijkse werking in 

een afdeling. Daarbij werd gekeken vanuit het traject dat 
cliënten binnen De Sleutel afleggen. 

Met input uit deze workshops en de Zorgwijzer ging 
het vliegwiel verder aan de slag om de zorgstructuur uit te 
werken. Daarbij werd vertrokken vanuit 2 “sorteercriteria”: 
de regio waarin een afdeling actief is en de zorglijn waarop 
er gewerkt wordt. Voor de regio’s worden de GGZ-regio’s 
genomen, zowel voor volwassenen als voor minderjarigen. 
Verder is De Sleutel actief op de tweede en de derde lijn. 
Van daaruit zijn we vertrokken voor de uitwerking van de 
zorgstructuur. Dit wil zeggen dat er in de zorgstructuur van 
De Sleutel gekozen wordt voor een regionale verankerde 
werking op de 2e lijn en een supraregionale werking die 
zich op de 3e lijn bevindt. Waar er zich in het traject van 
een cliënt “knips” bevinden, kiezen we ervoor om overleg 
te organiseren. Bijvoorbeeld wanneer een client van een 
ambulant traject op de tweede lijn naar een residentieel 
traject op de derde lijn gaat dan overleggen medewerkers 
van beide met elkaar zodat de client niet opnieuw hoeft te 
beginnen maar meteen de volgende stap in zijn traject kan 
zetten. Hier worden bijvoorbeeld nu al de eerste stappen in 
gezet door Dagcentrum Gent en het Crisisinterventiecen-
trum (CIC). 

En toen kwam corona
Het op 17 maart geplande veranderforum over de zorg-
structuur moesten we uitstellen naar 9 juni. We hebben 
toen besloten om online verder te werken zodat we niet 
meer tijd zouden verliezen. Op 9 juni werd de Zorgwijzer 
gepresenteerd. Daar kregen we met het vliegwiel feedback 

De Sleutel in verandering, een proces met nieuwe 
richtingaanwijzers

(1)  “Drie verhelderende metaforen in tijden van crisis en transformatie.”, 
website Steve Van Herreweghe, 2020
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op en vanuit die feedback werden thematische focusgroe-
pen ingericht om dieper in te gaan op de zorgstructuur. 
Dit waren telkens zeer rijke discussies die ons als vliegwiel 
belangrijke inzichten brachten. 

Met deze inzichten werd de zorgstructuur verder verrijkt 
en aangepast en deze werd recent gepresenteerd op het 
digitale veranderforum van 12 november. 

Nieuwe instrumenten
In dit hele veranderingsproces was het van in het begin 

enorm belangrijk om de discussies op goede manier te 
laten verlopen, om ieders stem een plek te geven en om 
uiteindelijk te komen tot efficiënte beslissingen. Hierbij 
waren de instrumenten van Art of Hosting en Sociocratie 
3.0 zeer behulpzaam. 

Art of Hosting reikt tools aan die mogelijk maken dat 
een gesprek kan verlopen met de nodige diepgang en 
authenticiteit zonder daarbij de focus van het gesprek te 
verliezen. De “kunst” van the Art of Hosting ligt in het 
aanspreken van de collectieve intelligentie van een groep 
of een organisatie om te komen tot duurzame oplossingen 
voor complexe problemen. Daarbij draait het om 4 princi-
pes: aandacht voor hoe jij zelf deelneemt in de groep,  
aandacht voor hoe je anderen uitnodigt tot deelnemen in 
de groep, aandacht voor het gesprek en aandacht voor jouw 
plaats in het grotere plaatje. Deze basisprincipes zorgen 
ervoor dat de co-creatie en betrokkenheid van medewerkers 
die in het hele proces zo essentieel is, op een goede manier 
kan verlopen.

Sociocratie 3.0 voegt daar nog een element aan toe dat 
voor De Sleutel heel belangrijk is, nl. een efficiënt beslis-
singsproces dat niet vertrekt vanuit consensus maar vanuit 
consent. En consent besluitvorming is nu net iets dat ook 
in de leidende principes terug te vinden is. Consent besluit-
voering betekent dat een beslissing genomen wordt tenzij 
er principiële bezwaren zijn. Een principieel bezwaar is bijv. 
een bezwaar vanuit de nieuwe identiteitsverklaring van De 
Sleutel. Dit wil zeggen dat het bezwaar aanvaard wordt als 
de beslissing die voorligt niet in lijn is met de identiteitsver-
klaring. Persoonlijke bezwaren, zoals wanneer iemand geen 
tijd heeft om werk te maken van de beslissing, worden niet 
meegenomen als bezwaar tegen de beslissing maar kun-
nen wel als bezorgdheid mee opgenomen worden waar dan 
rekening mee gehouden dient te worden bij de uitvoering. 

Zowel met de elementen uit Art of Hosting als met de 
besluitvorming vanuit Sociocratie 3.0 wordt volop geëxperi-
menteerd en geoefend binnen diverse overlegorganen. Op 
andere plaatsen worden de termen persoonlijk en princi-
piele bezwaren wel al gebruikt maar het is vaak nog zoeken 
naar hoe deze manieren van werken op een goede manier 

in te zetten. En dat is niet altijd evident. We blijven wel ex-
perimenteren en zoeken naar manieren om deze werkwijze 
meer ingang te doen vinden in de dagelijkse besprekingen. 

Het zorgproces is leidend in de hele opbouw van de 
nieuwe organisatiestructuur. Dit is de reden dat we zijn 
vertrokken vanuit de Zorgwijzer om eerst de zorgstructuur 
uit te bouwen om dan op basis daarvan te kijken wat een 
goede beleidsstructuur zou kunnen zijn om het zorgproces 
zo naadloos mogelijk te laten verlopen.

Ambitie
Een ambitie die De Sleutel nog wil waarmaken is de partici-
patie van cliënten in de besluitvorming binnen De Sleutel. 
Dit is trouwens ook een van onze leidende principes! We 
maken al werk van participatie van cliënten in hun eigen 
zorgproces en willen nog een stap verder gaan door hen 
ook te betrekken bij de besluitvorming. De manier waarop 
De Sleutel werkt, heeft een impact op hen, dus willen we 
hen de kans geven om hier ook hun stem te laten horen. 

(*)  Een nieuwe identiteit voor De Sleutel in verandering, Magazine De 
Sleutel, maart 2020In
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Een wereld vol schermen:  
Te Veel En Te Vaak
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Schermgebruik en schermtijd… In elk gezin en op school is het 
onderwerp van gesprek, zeker nu opnieuw in tijden van corona. 
Team Preventie bouwde de voorbije jaren flink wat expertise op 
rond dit thema. Herinner u de “Switch Off”-affiche waarmee 
we deelnamen aan de Solidariteitsprijs van De Standaard in 
2018, het schoolaanbod “Klikken doet kicken”… We slaan ver-
der deze weg in.

Hoe gaan we om met jongeren die leven en opgroeien in 
een wereld vol schermen? Om deze vraag nog beter te be-
antwoorden ging Giovanni Laleman in gesprek met Dr. Tony 
van Rooij, projectleider Gamen, Gokken en Mediawijsheid 
bij Trimbos-instituut.

Schermtijd en gezondheid
Ik ontmoette Tony van Rooij voor het eerst in 2015, toen 
ik hem als keynotespreker uitnodigde voor een studiedag 
omtrent gamen in het Provinciehuis Boeverbos te Brugge. 
Ik was toen werkzaam als preventiewerker in het Centrum 
Geestelijke Gezondheidszorg Noord West-Vlaanderen en 
mijn interesse in problematisch gamen was enkele jaren 
daarvoor aangewakkerd door een artikel te lezen omtrent de 
C-VAT, een assessment tool omtrent problematisch gamen 
waar hij op promoveerde. Dat was de eerste en meteen laat-
ste keer dat ik hem zag. Begin dit jaar kwam hij terug op mijn 
radar. We mailden naar aanleiding van een publicatie omtrent 
gezond leven in een digitale wereld waar hij aan meeschreef. 
We troffen elkaar eind september via Microsoft Teams.

Dr. van Rooij heeft zich lang de verslavingsvraag gesteld, 
maar hanteert nu een andere invalshoek: Wat is een gezonde 
manier van leven, in deze eeuw? 

“Als professionals worden we regelmatig geconfronteerd met 
de vraag van ouders: wanneer is het nu eigenlijk te veel? Vaak 
wordt er daar dan een conclusie aan verbonden, bijvoorbeeld 
twee uur per avond, terwijl dezelfde ouders vele uren televisie 
kijken en zich daar geen zorgen over maken. Aan de andere kant 
zie je mensen klinieken binnenstappen die het enorm moeilijk 
hebben om hun schermactiviteiten onder controle te houden, ga-
men in het bijzonder. We weten dus dat er iets aan de hand is.” 

Ook wij merken dat. Steeds vaker krijgen we signalen 
van overmatig schermgebruik bij kinderen en jongeren. Als 
preventiewerker binnen De Sleutel krijg ik vaak de vraag 
hoeveel schermtijd gezond is en of onze jeugd niet mas-
saal verslaafd wordt aan bepaalde schermtoepassingen. De 
vraag stelt zich dan: Wat is gezond leven? Daar zijn gelukkig 
definities over.

“De Wereld Gezondheid Organisatie ziet gezondheid als 
een totaalpakket van mentale, sociale en lichamelijke aspecten. 
Gauw kom je dan op het onderscheid tussen het lichamelijke 

en geestelijke. Je lichaam is duidelijk: ofwel ben je aan het 
slapen ofwel ben je aan het bewegen ofwel ben je sedentair 
(zitten bijvoorbeeld). We bewegen tegenwoordig allemaal te 
weinig. Je kan trouwens voldoende sporten en toch te vaak 
zitten. We zijn er evolutionair gezien niet voor gemaakt om 
lang zittend te kijken naar vierkante blokjes op anderhalve 
meter voor onze neus. Als je dit langere periodes doet heeft 
dat hoogstwaarschijnlijk negatieve gevolgen, zoals problemen 
met de ogen. Oogartsen spreken van een epidemie van bij-
ziendheid. In China zijn mensen in twee generaties van 10% 
à 20% bijziendheid naar 90% bijziendheid gegaan. Dat is 
geen evolutie, maar een externe omstandigheid. Rechtstreekse 
verbanden leggen is moeilijk, maar het zou te maken kunnen 
hebben met veel binnen zitten. Meer specifiek: de afwezigheid 
van direct zonlicht op de ogen. Er is nog veel onduidelijk, maar 
er zijn voldoende signalen om ons zorgen te maken. En dit 
is nog maar één aspect van het brede gezondheidspalet. Het 
ontbreekt ons eigenlijk aan een totaalplaatje, een juist concep-
tueel kader om dit te bespreken met elkaar. Daar bouwt het 
Trimbos Instituut samen met het Netwerk Mediawijsheid aan.

In onze vormingen omtrent schermverslaving begin ik 
met de vraag: Waar gaat het eigenlijk over? Ook aan Dr. van 
Rooij stelde ik dezelfde vraag.

“Er wordt veel gesproken over digitale balans, maar die 
discussies gaan alle kanten op. Over schermtijd is die ondui-
delijkheid: wat voor schermen? Het ene scherm is het andere 
niet. Als je echt kritisch naar de literatuur kijkt dan is het enige 
dat overeind blijft dat televisie kijken, een heel monolithische 
en niet (inter)actieve activiteit, geassocieerd wordt met obesi-
tas. Dat is nog relatief makkelijk te onderzoeken. Bij modern 
schermgedrag ligt dat anders: mensen zitten op het toilet met 
hun telefoon, gaan er mee wandelen, lopen of fietsen. Als je 
smart watches, Pokémon GO, e-readers en dergelijke in reke-
ning brengt wordt het nog complexer. Eigenlijk ben ik nog niet 
toe aan de vraag rond schermtijd (hoeveel is te veel?). Ik ben 
begonnen bij wat gezond is en hoe het zit met de toestand 
van je lichaam en geest. Dan kom je bij die schermen en krijg 
je een ander centraal concept: het onderscheid tussen wat er 
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achter het scherm gebeurt en wat er niet achter het scherm 
gebeurt. Wat betreft het eerste wordt de vraag: Welke behoefte 
wordt vervuld? Dat is een gesprek dat we vaak niet hebben. 
We hebben het al te vaak over de negatieve dingen, maar 
gamen bijvoorbeeld kan veel voldoening geven. Gamers voelen 
zich verbonden met anderen. Problematisch 'verslaafde' ga-
mers blijven doorspelen terwijl het gamen eigenlijk niets meer 
oplevert en vooral iets gaat kosten voor de gezondheid en de 
omgeving. Los van de extreme gevallen is het dus zinvol dit 
meervoudig te bekijken: Welke mentale en sociale activiteit 
wordt er vervuld met deze digitale activiteit? 

Er bestaan een paar modellen die zich bezighouden 
met de vraag hoe je mentaal gezond blijft in een digitaal 
tijdperk. The Healthy Mind Platter van Dr. Ian Siegel, het 
model waar het preventiemateriaal “Klikken doet Kicken” 
van De Sleutel op gebaseerd is, is er daar één van. De 
essentie: om mentaal gezond te blijven heb je voldoende 
slaap nodig, beweegtijd, sociale contacten enzovoort. In 
een digitaal tijdperk komen veel van deze aspecten moge-
lijks onder druk te staan. Kinderen hebben minder focus-
tijd, hoor ik leerkrachten vaak zeggen. Of: kleuters kunnen 
vandaag moeilijker om met verveling en frustratie. The 
Healthy Mind Platter heeft ook Dr. van Rooij geïnspireerd, 
maar er zijn voor hem twee fundamentele problemen mee. 

“Ten eerste is er geen empirische onderbouwing van dit 
model. Verder is het conceptueel niet helemaal helder. Je kan 
bijvoorbeeld bewegen en offline contact hebben op hetzelfde 
moment. Dat zijn in de realiteit geen aparte vakjes in onze 
tijdsbesteding. Mensen zijn geen robots.”
Wat Dr. van Rooij en collega’s doen is een onderscheid 

maken tussen: “wat doet het lichaam” en “wat levert de 
activiteit op voor je geest”. 

“Je lichaam is aan het slapen, is in beweging of in rust. 
Daaromtrent is het relatief gemakkelijk adviezen te geven 
(bijvoorbeeld acht uur slapen, zestig minuten bewegen). Het 
mentale en sociale is meervoudig. Het kan verschillende din-
gen opleveren: een moment voor jezelf, iets doen met anderen, 
iets bereiken, … Tot dusver is er een model met een achterlig-
gende lijst van veertien zaken die nodig zijn om mentaal en 
sociaal gezond door de week te gaan. Het is een aanknopings-
punt om na te gaan wat bijvoorbeeld een specifieke game 
oplevert (bijvoorbeeld ontspanning). Zie het als een checklist 
waarvan je de vraagstelling ook kan omdraaien: Een moment 
voor jezelf, wanneer heb jij dat doorheen de week? In welke 
activiteiten vind je dat? Het voordeel hiervan is dat je het 
gesprek weghaalt van de “meer dan twee uur is slecht voor je” 
discussie en fysieke gezondheid integreert. Het biedt meer grip 
op de vraag: Wat is een gezonde week nu eigenlijk? Het ver-
schaft informatie om in gesprek te gaan met ouders om onder 
andere te duiden wat een (digitale) activiteit bijbrengt, maar 
evenzeer over wat hun kind nodig heeft om zijn week gezond 
te houden.”

Het model is dus bedoeld als overkoepelend en breder 
denkkader over tijdsbesteding, media en gezondheid. 
Keuzevrijheid is zowel een randvoorwaarde als een aspect 
van mentale gezondheid: het ervaren van keuzevrijheid 
(autonomie) draagt bij aan balans, maar is ook van belang 
voor de mentale gezondheid. De visualisatie (overlappende 
vlakken) dient duidelijk te maken dat de aspecten tegelijk 

"Problematisch 'verslaafde' gamers 
blijven doorspelen terwijl het gamen 
eigenlijk niet veel meer oplevert"

The Healthy Mind Platter (vrije vertaling De Sleutel)

Digitale balans model (Trimbos-instituut & Netwerk 
Mediawijsheid)

DOE DE ZELFTEST 
In het kader van de week van digitale media en het nieuwe balansmodel werd 
recent een online zelftest gelanceerd. Benieuwd hoe je scoort?  
Ga naar https://digitalebalans.nl/zelftest/
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actief kunnen zijn. Zeker mentale en sociale aspecten van 
gezondheid overlappen flink en zijn niet wederzijds uitslui-
tend. Bijgevolg hebben ze deze onderdelen uitgesplitst in 
subonderdelen. Er zijn immers verschillende vormen van 
ontspanning, inspanning, verbinding en tijd voor jezelf. 
Onder mentale ontspanning vallen bijvoorbeeld: niks doen, 
vluchten of helemaal in een verhaal opgaan. Onder mentale 
inspanning vallen: leren, concentreren of iets maken/crea-
tief zijn. Onder sociale verbinding valt: contact met anderen 
alsook delen met en geven aan anderen. Onder tijd voor 
jezelf onder meer: reflecteren, zinvol bezig zijn, trots en 
tevredenheid. 

Er zijn twee manieren om het model in te zetten. Top 
down, om te evalueren hoe de (digitale) balans eruit ziet, of 
bottom-up, als evaluatie van één activiteit. 

Digitaal speelgoed en de aandachtseconomie
Vorig jaar las ik een blog van een zelfverklaarde mediawijze 
huismoeder. Haar stelling was: tablets zijn digitaal speel-
goed. Ik leg dit voor aan Dr. Van Rooij.

“Veel van de digitale producten zijn snel ingewikkelder 
aan het worden. Het wil mensen aanzetten tot een bepaald 
gedragspatroon. Mensen zijn niet steeds rationele wezens en 
bijgevolg ook manipuleerbaar. Als je hiervan uitgaat ontstaat er 
een ethische verantwoordelijkheid bij tech-providers. Die grijpt 
de industrie nog niet voldoende. Het is belangrijk dit perspectief 
van manipulatief design van producten (lees: mediawijsheid) 
te scheiden van schermtijd en digitale balans, anders gaat alles 
door elkaar lopen. Je kan je ook de vraag stellen: Wat is voor 
mij als burger een gezonde week? Hoe pas ik daar technologie 
in? Hoe bouw ik die bewust in om bepaalde doelen te behalen? 
De coronacrisis zorgt voor meer schermtijd, maar ook voor het 
wegvallen van structuur. Dat is voor de meesten niet noodza-
kelijk een probleem of inherent slecht, als het tijdelijk blijft. Het 

kan voor kinderen soms ook goed zijn om meer schermtijd toe 
te laten en hen op een bepaald moment te laten ervaren dat 
ze het ook gewoon beu kunnen worden en iets anders gaan 
doen met hun tijd. Als je het sterk beperkt in de tijd blijft het 
altijd leuk.”

Hij pleit wél voor regels en afspraken rond schermtijd, 
want digitale toestellen zijn méér dan speelgoed. Een pop 
is een pop, maar games of sociale media kapen de aan-
dacht, via venijnige marketing. Dat is wat ze noemen de 
aandachtseconomie. Dit thema komt aan bod in de recente 
Netflix documentaire The Social Dilemma. 

“Een groot deel van wat ze daar aanraken is waar, maar 
niet alles klopt. Zo suggereren ze een rechtstreeks verband 
tussen toenemende depressie en suïcide onder jongeren en de 
opkomst van de smartphone. Er is echter een verschil tussen 
correlatie en causaliteit. Er is op populatieniveau slechts een 
heel zwak verband tussen gebruik van mobiele telefoons en 
mentale gezondheid. Veel mensen zijn prima in staat om op 
een hybride en fluïde manier met elkaar in contact te staan: 
van mails tot Whatsapp over Voice Chat tot elkaar echt zien.”

Digital natives 
Kinderen anno 2020 krijgen gemiddeld op negen jaar een 
smartphone. Dat wijst het recentste rapport van Apestaart-
jaren uit, een grootschalig tweejaarlijks onderzoek naar 
de digitale leefwereld van Vlaamse kinderen en jongeren 
tussen 6 en 18 jaar. In 2018 was dit 11 jaar. Als socioloog 
geloof ik in het generatiedenken. Ik stel me de vraag: Welke 
vaardigheden hebben de kinderen van vandaag en morgen 
nodig om in een steeds toenemende digitale omgeving op een 
goede manier op te groeien? Als ouder wil ik meer aandacht 
hebben voor vier van deze leefvaardigheden bij mijn kin-
deren: minder afleidbaar worden, zich kunnen vervelen, 
om kunnen met frustratie en informatie kritisch kunnen 
benaderen. Dr. van Rooij beaamt het belang van deze vaar-
digheden. 

“We worden continu geprikkeld, dat is nu eenmaal de 
aard van digitale producten van vandaag. Het is duidelijk uit 
attentieonderzoek dat multitasken niet bestaat. Dan doe je 
alles gewoon inefficiënt. Toen ik opgroeide waren games nogal 
rechtlijnig en hard: je viel in een put en na twintig keer pro-
beren ging je naar buiten omdat het spel te moeilijk was. Nu 
zijn games zo goed dat je nauwelijks faalt. Als je niet wint, heb 
je onderweg wel vijf schatkisten gevonden die je toch het ge-
voel van beloning geven. Die hele ervaring wordt dus gladder. 
Tegenslagen worden vermeden. Veel van de huidige digitale 
producten zijn er op gericht diensten aan te leveren en continu 
te bevredigen maar offline activiteiten, zoals leren voetbal-
len, gaan gepaard met frustratie. Naast frustreren is vervelen 
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natuurlijk ook belangrijk. Even helemaal niets doen is één van 
de elementen in de checklist van het nieuwe model dat we aan 
het ontwerpen zijn. Verveling staat in een digitale wereld onder 
druk. Het voor- én het nadeel van een smartphone is dat je 
je nooit meer hoeft te vervelen. Het is goed voor mensen om 
de dingen los te kunnen laten, al is het maar om de spontane 
gedachten uit je onbewuste te laten opborrelen. Daar zit een 
waarde in. Kritisch nadenken is een derde vaardigheid die 
wat onder druk staat of tenminste meer dan ooit van belang 
is. Informatiestromen worden thans vaak gemanipuleerd om 
mensen te beïnvloeden. Dit is ondertussen goed aangetoond en 
vormt een enorm risico (bijvoorbeeld op polarisering). Wat als 
alle bronnen discutabel zijn? Dan zit je op een moeras en kom 
je niet meer tot een mening.”

De generatie Z, geboren tussen 2001 en 2015, wordt 
ook wel de digital natives genoemd. Die multitasken er 
(inefficiënt?) op los in dit digitale tijdperk. Het internet is 
voor hen vanzelfsprekend. Deze groep van schoolgaande 
kinderen en jongeren is nu tussen 5 en 19 jaar. Het altijd 
online beschikbaar zijn geeft hen technostress. Dit heeft 
een invloed op hoe zij opgroeien en zich ontwikkelen. Eén 
van de gevolgen is instant behoeftebevrediging. Ook de 
maakbaarheid van het leven kenmerkt hun generatie. Maar 
wat als je niet gelukkig bent? Is dat dan jouw schuld? De 
dienst preventie wil blijven inzetten op de weerbaarheid 
van huidige generatie kinderen en jongeren, in het bijzon-
der de meest kwetsbaren. Extra aandacht zal nodig zijn 
voor de vaardigheden die onder druk komen te staan door 
toenemende digitalisering. Ons kompas zullen we geregeld 
moeten kalibreren. Ons model, The Healthy Mind Platter, 
ook. De maatschappij is constant in evolutie, zeker wat de 
digitale as betreft. Wij werken daar, vanuit onze eigen erva-
ring en expertise, graag aan mee.

Gezond leven in een digitale wereld: Positie paper Trimbos-instituut & Netwerk Mediawijsheid (2020)
https://www.apestaartjaren.be
https://www.drdansiegel.com/resources/healthy_mind_platter
https://www.youngworks.nl/wp-content/uploads/2018/04/TIMELINE_GENERATION.pdf
https://ivo.nl/wp-content/uploads/2018/11/Van-Rooij-et-al.-2012-C-VAT-Clinical-Video-game-Addiction-Test.pdf 
digitalebalans.nl https://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/Factsheet-Digitale-Balans-Jongvolwassenen.pdf

Dr. A.J. Tony van Rooij 
Projectleider Gamen, Gokken en Mediawijsheid  

bij Trimbos-instituut.

• Heeft ruim tien jaar ervaring met het opzetten en 

uitvoeren van toegepaste en onderzoeksprojecten  

die zich richten op de uitdagingen die de snel  

veranderende entertainmentindustrie creëert. Deze 

ervaring deed hij op bij de Universiteit Gent, tijdens 

zijn promotietraject bij IVO en als adviseur bij  

Trimbos-projecten.

• Zijn huidige activiteiten binnen het Trimbos-instituut 

richten zich op het bevorderen van verantwoord ge-

bruik van video games, kansspelen en nieuwe media. 

Hij is specifiek geïnteresseerd in wetenschappelijk 

onderbouwde interventies en toegepast onderzoek 

die gamers, spelers van kansspelen, en andere  

mediagebruikers helpt met het vinden van een  

gezonde balans.

Bronnen
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“Jonathan, als kersvers stagiair aan de slag op de werkvloer 
van Weerwerk, loopt deze week al elke dag rond met een 
glimlach op zijn gezicht. Die hoop op een nieuwe start… 
Maar ook weten dat hij zelf de verantwoordelijkheid moet 
nemen. Dat doet iets met een mens.” 

“Marc heeft uitzicht op een job bij een reguliere aannemer. 
De ploegbaas was op dag twee van de tewerkstelling al 
overtuigd. ‘Geef hem een vast contract’, zo gaf hij mee aan 
de personeelsdienst. Je merkt aan alles dat Marc zich daar 
sterk kan aan optrekken. Daarvoor doen we het.”

Aan het woord is Jurgen Goesaert, coördinator bij Rewind, 
dat inzet op de re-integratie via werk in de bouwsector. 
Tijdens de tewerkstelling worden Rewind-medewerkers in-
tensief begeleid op zowel werk- als zorggerelateerde levens-
domeinen. Na verloop van tijd, als de medewerker er klaar 
voor is, volgt dan doorstroming naar één van de partnerbe-
drijven of andere werkgevers. Maatwerkbedrijf Weerwerk is 
partner, maar ook reguliere aannemers als Durabrik, Maes, 
Inhout en sociale ondernemers als Het Pandschap en Do-
mus Mundi zijn betrokken partij. 

Jurgen Goesaert, coördinator bij Rewind

Rewind: Wat? 
Rewind is een acroniem voor RE-integratie van (ex-)ge-
detineerden via Werk op een INclusieve en Duurzame 
manier. Het creëren en bevorderen van tewerkstelling 
in de bouwsector is hun missie. Rewind doet dit via het 
versterken van de competenties met het oog op een 
doorstroming naar en een duurzame integratie op de 
arbeidsmarkt. Naast (ex-)gedetineerden richten ze zich 
naar medewerkers binnen de sociale economie met 
een laatste drempel tot de arbeidsmarkt. 

Rewind, 
sociaal bouwbedrijf met een missie 

Rewind zet in op het versterken van competenties 
met het oog op duurzame tewerkstelling. Hoe pak-
ken jullie dit aan?

Jurgen Goesaert: Om die duurzame doorstroming te be- 
komen, werken we op 2 manieren. Bij de eerste mogelijk-
heid werkt de werknemer gedurende een langere periode  
in onderaanneming bij hetzelfde externe bouwbedrijf, 
meestal is dat dan bij één van de partners van CVSO (1). 
Zo is Marc momenteel aan de slag binnen een bestaande 
ploeg van Bouwwerken Maes. Hij kan er op die manier 
ervaring opdoen en de knepen van het vak leren. Bij onze 
partner Inhout zal het veelal om een heel afgebakende 
opdracht gaan. Ik denk dan aan montagewerk op hun werk-
vloer. Een tweede mogelijkheid – nog in uitbouw – loopt  
via eigen ploegen. Hier gaat het dan om tewerkstelling in 
een Rewind-team. Concreet gaat het om algemene bouw 
en renovatie. Ik denk aan binnenmuren afbreken of met-
selen in opdracht bvb van Het Pandschap. Of aan CLT-
montagewerk (2) in opdracht van een architectenbureau. 
We werken dan met eigen begeleiding. Ook hier is het 
doel doorstroming en een finale duurzame tewerkstelling 
– we rekenen na een periode van één jaar – in de reguliere 
bouwsector, zodat er opnieuw plaatsen vrijkomen binnen 
Rewind. Die doorstroom zal in de praktijk vaak naar één 
van onze partners zijn.

Wie komt er in aanmerking? 
Jurgen: Rewind richt zich tot mensen met interesse of 
technische achtergrond voor een job in de bouwsector. Het 
moeten echter geen experts zijn. Motivatie is belangrijker 
dan kennis en ervaring én ze moeten in weer en wind aan 
de slag willen gaan. Iemand die voorheen kok was en niet 
meer wil werken in de horeca, geven we dus zeker een 
kans. We kiezen voor on the job training (werkplekleren). 
Er zijn drie manieren van toeleiden. Bij de gedetineerden 
en ex-gedetineerden is de VDAB-detentieconsulent ons 
contact (zitdag in gevangenis). Soms loopt het ook wel 
eens via CAW of het justitiehuis. Daarnaast zijn er de 
mensen in statuut artikel 60 die via het OCMW bij ons 
terechtkomen. Als kennismaking lopen de kandidaten eerst 
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omwille van hun rugzak – met 200% motivatie grijpen. Een 
voordeel is ook dat aannemers via de samenwerking met 
Rewind in aanmerking komen voor openbare aanbeste-
dingsopdrachten met een sociale clausule.

Nazorg helpt terugval voorkomen

Jurgen: Werkgevers hechten ook veel belang aan het na-
zorgtraject. Sommige werkkrachten hebben te maken 
gehad met een verslavingsproblematiek, bijna allemaal 
zitten ze met financiële problemen…. Zodra ze vrij komen, 
zitten ze in schuldbemiddeling, hebben ze te maken met 
loonbeslag. Zoiets kan je situatie hypothekeren. Als we hun 
perspectief op werk wegnemen is dat een grote klap. Dat 
iemand bijvoorbeeld onder elektronisch toezicht buiten 
mag, hangt samen met het feit of ze al dan niet een job 
hebben. Ook bij mensen in beperkte detentie, is een job 
een voorwaarde voor volledige invrijheidstelling. Door wat 
ze hebben meegemaakt, moeten ze al sterk in hun schoe-
nen staan om met succes te re-integreren. Vandaar dat we 
bij doorstroming naar de reguliere sector die verschillende 
levensdomeinen verder blijven opvolgen. We bouwen sa-
men met de werknemer aan een nieuw netwerk. Rewind 
zorgt voor een stabiele basis, maar uiteindelijk moeten ze 
het zelf waarmaken. Mochten ze meteen bij een reguliere 
aannemer beginnen werken, zouden ze toch een grotere 
kans op een terugval kennen. Hier zien we op voorhand 
bepaalde situaties aankomen. Ze hebben ook die onder-
steuning nodig om perspectief te blijven zien. En voor die 
glimlach op hun gezicht doen we het. 

Ook interesse om partner te worden? Neem contact met 
Rewind-coördinator Jurgen Goesaert, via  
jurgen.goesaert@rewindcvso.be

twee weken stage bij Weerwerk. Tijdens die periode kunnen 
we hun werkattitudes inschatten, (vb hoe gaan ze om met 
leiding, kunnen ze in team werken, …). Bij een positieve 
evaluatie bieden we hen vanuit Rewind een IBO-contract 
(3) aan en kunnen ze aan de slag. Het is een goedkopere 
manier van tewerkstellen, maar hun rendement ligt wel iets 
lager. Ze krijgen ook de kans om een opleiding te volgen 
bij de VDAB. De (ex-)gedetineerden zijn in het begin ook 
maar 4 op 5 dagen aan de slag. Die vijfde dag gebruiken we 
voor individuele opvolgingsgesprekken en blijven ze be-
schikbaar voor opvolging gekoppeld aan hun voorwaarden 
van voorwaardelijke invrijheidsstelling of beperkte detentie. 
Een derde kanaal is de doorstroom vanuit maatwerkbedrijf 
Weerwerk. Deze personen zijn reeds voldoende gekend 
waardoor die stage bij hen wegvalt. Maar voor alle duide-
lijkheid: ook niet-gedetineerden komen dus in aanmerking. 
We zijn wel zo ontstaan. 

Is het moeilijk om kandidaat-werkgevers te overtui-
gen om met deze doelgroep te werken? 
Jurgen: Er is op veel vlakken een win win. Rewind selecteert 
voor haar partner-aannemers gemotiveerde werkkrachten. 
In de bouwsector is men hier steeds naar op zoek. We 
voorzien ook een sterke begeleiding en ondersteuning. 
Weerwerk biedt jobcoaching rond werkattitudes, de traject-
coach van CAW geeft ondersteuning en begeleiding rond 
zorgdomeinen (vb in gesprek gaan met de huisbaas, bud-
getbeheer,..). We hebben het voordeel dat onze voornaam-
ste partners die drempel al overwonnen hebben dankzij het 
positief afgeronde Europees project (4). Eén succeservaring 
kan al volstaan om het vertrouwen van een aannemer op 
langere termijn te krijgen. Het helpt dus als er bij je part-
ners mensen aan de slag kunnen blijven, tot ieders tevre-
denheid. Maar inderdaad, soms staat men wel kritisch. 
Dan gaan we hierover uitgebreid in gesprek. Dan is het 
zaak om er op te wijzen dat het om goede en gemotiveerde 
werkkrachten gaat, om mensen die kansen verdienen. Die 
mensen willen zich herpakken en zullen zo’n kans – mede 

(1) Rewind is een CVSO, een Coöperatieve Vennootschap en Sociale On-
derneming opgericht door partners die zich op deze manier willen 
inzetten voor een warme en inclusieve maatschappij en is ontstaan 
uit het ESF-project “(land)bouwen voor en met (ex-)gedetineerden”.

(2) CLT= Cross Laminated Timber

(3) IBO-contract duurt max 6 maand, met verplichte aanwerving van 
minimaal 6 maand

(4) Tijdens het ESF-project “Bouwen met en voor (ex-)gedetineerden” 
hebben KU Leuven Technologiecampus Gent, Domus Mundi en 
Asturia in samenwerking met Weerwerk en CAW Oost-Vlaanderen een 
methodiek ontwikkeld te hanteren tijdens tewerkstellingstrajecten. De 
transnationale partners waren de Finse organisaties Silta, Rise en 
Universiteit Laurea.   Pa
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Marc: “Ik droom ervan om door te groeien in de 
ploeg”

Om 5 ’s ochtends loopt de wekker af.  
6.15u : Marc verlaat de gevangenis en neemt de bus. Hij 
hoopt op minimaal tijdverlies bij overstappen 
7u: aankomst op de werf

Marc is 43 jaar en vader van 5 kinderen (2 kleuters en 3 
oudere tieners). Hij hoopt tegen eind dit jaar een woning 
gevonden te hebben. Die vaste woonst en 3 maanden werk 
aantonen met een loonbrief zijn een voorwaarde om in 
aanmerking te komen voor elektronisch toezicht. Zeven jaar 
gevangenis heeft hij er op zitten. Het CAW staat Marc bij in 
zijn zoektocht naar een woonplaats. Rewind is zijn opstap 
naar het reguliere arbeidscircuit. Midden december moet hij 
voor de commissie verschijnen. “Het is niet gemakkelijk om 
te starten, zonder geld op een spaarboek. Het werk houdt me 
gemotiveerd”. 

“Ik was vroeger altijd actief in de bouw, als metser, dakwer-
ker, ook als schoorsteenveger. In weer en wind werken heeft 
me nooit afgeschrikt”, zegt Marc met een duidelijke Gentse 
tongval. Het bevalt hem zeer in zijn job als bekister. Ik heb hier 
al veel bijgeleerd. Ik zal er alles aan doen om deze job te behou-
den”. Marc voelt zich goed bij zijn collega’s. Hij droomt ervan 
om door te groeien in de ploeg waar hij nu aan het werk is.

[activering]
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15u30: de werkdag zit erop. Even tijd voor zichzelf en 
om samen te zijn met zijn kleinste kinderen 17u30: terug 
aanmelden in de gevangenis

Partner aan het woord: “Bij Marc voel je de eerbied”

Gemotiveerde werkkrachten in de bouw vinden is niet evi-
dent. Metselaar, bekister, ijzervlechter,… het zijn allemaal 
knelpuntberoepen. De samenwerking met Rewind, waar-
door nieuwe werkkrachten kunnen worden aangetrokken, 
is een troef.

Marc startte einde september bij Algemene Bouw Maes 
(onderdeel van Groep Van Roey). Hij draait mee in één van de 
ploegen op een grote bouwwerf – van 76 appartementen en 9 
stadswoningen – niet ver van het station in Gent. Ook tijdens 
de lockdown kon hij verder blijven werken.

Robin Schockaert, werfleider bij Algemene Bouw Maes: 
“Marc heeft zich van in het begin voorbeeldig en respectvol 
gedragen. We zijn heel tevreden over hem. Hij geeft geen on-
nodige opmerkingen, pruttelt niet gans de tijd tegen. In verge-
lijking met sommige arbeiders voel je de eerbied die hij heeft, 
de dankbaarheid dat hij hier mag meedraaien op de werf. Bij 
ons werkt Marc als bekister, maar hij had eigenlijk vooral er-
varing als metser, we beseffen dus dat hij nog veel kan bijleren 
maar het is vlot werken met hem.”

Ook zijn inzet is een grote troef. Hij leert elke dag bij. “In 
de ploeg hebben ze hem goed opgevangen. Ze ondersteunen 
mekaar. Marc kan vandaag al goed zelfstandig werken. Hij 
ruimt op als het nodig is, hij ziet zelf welke taken hij best op-
neemt.” Marc is ook snel aanvaard doordat hij redelijks snel 
open geweest is over zijn verleden. Op vraag van de ploegbaas 
werkt hij nu zelfs 2 weken 5 dagen op 5. De begeleiding stem-
de hiermee in, omdat zijn traject zo goed verloopt. “Eigenlijk is 
Marc een voorbeeld-werknemer. Van zodra zijn IBO-contract 
het toelaat, mag hij hier vast aan de slag”. 

Een dag op stap met een Rewind-werkkracht 
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Jaarlijks trekken de bewoners van de Therapeutische Ge-
meenschap in Merelbeke op driedaagse naar de Ardennen. 
Ook dit jaar waren de verwachtingen vooraf hoog gespan-
nen. De ene bewoner keek uit naar de rust in de natuur.  
Of dacht aan skydiven, een dropping, samen een brug bou-
wen. Of verwachtte lange wandelingen in de bossen. De 
andere hoopte op een soort vakantiegevoel. Nog anderen 
zagen zich al genieten van eens weg te zijn van alles. Nog 
anderen waren vooraf heel down to earth: we zien wel wat 
het wordt. Een verslag door de bril van de bewoners.

“Ik had avontuur verwacht en dat is ook uitgekomen. Ik vond 
de ligging prachtig en het huis waar we verbleven was op en 
top in orde. Ik had het niet zo groot verwacht. De activiteiten 
waren echt teambuilding, ook de pamperpaal (1) en de dea-
thride waren echt de max.” (GD)

“Het was inderdaad een zalig avontuur en een ervaring die 
ik nooit zal vergeten. ”( SV)

Wat heeft deze driedaagse voor jou teweeggebracht?

“Ik ondervond dat de mensen in de Ardennen plots anders 
waren, zonder onze vaste structuur. Maar toch bleken onze 
basisafspraken rond koken, poetsen, alles proper houden, mooi 
overeind. Ik wist ook nog niet dat ik me eigenlijk wel thuis voel 
in de natuur, zo weg van de drukte zoals in de stad.” (KS)

“Als ik terugblik, koester ik vooral het moment waarop ik 
de zilveren sleutel mocht in ontvangst nemen. Dankzij dit 
ervaringsleren zijn we als groep dichter bij elkaar gekomen. Ik 
vind dit een traditie die niet mag verdwijnen. Het was echt een 
goede teambuilding”. (MD)

 “Ik leerde mezelf beter kennen, dan denk ik aan mijn angs-
ten maar evengoed aan mijn doorzettingsvermogen” (KG) 

“Ik heb ook zoiets gevoeld tijdens die activiteit met de pam-
perpaal. Ik weet nu dat te lang aarzelen of wachten, bij mij 
angst creëert”. (CJ)

Wat is achteraf bekeken de meerwaarde voor jou 
geweest?

“Ik sta ervan te kijken hoe we elkaar daar op een andere ma-
nier hebben leren kennen”. (KV)

“We leerden beter samenwerken en met elkaar omgaan. 
Dat heeft effect op de groepsdynamiek. Daar werken we nu 
nog op verder”. (KG)

Voor mij was het vooral opnieuw thuiskomen in de Arden-
nen. Het mocht voor mij zeker iets langer duren, het was echt 
ontspannend om ook eens los van de structuur dingen samen 
te doen.” (RS)

“Ik heb meer inzichten gekregen over mezelf. Vooral wat 

Op driedaagse naar de Ardennen
Hoe ervaringsleren helpt om de eigen persoonlijkheid  
beter te leren kennen

betreft mijn werkpunten. Binnen het programma kan ik daar 
verder mee aan de slag in de functie die ik nu opneem binnen 
de structuur van het groepsprogramma.” (GD)

“Ik ben me bewuster geworden van de positie die je in een 
groep kan innemen en van het in contact staan met de gevoe-
lens hierrond” (SV)
“Als ik het goed bekijk, besef ik nu beter dat ik veel mooie jaren 
heb laten liggen. Het zit nu in mijn hoofd om dat in de toe-
komst echt anders te gaan doen” (KS)

Waarom ervaringsleren ?

De Therapeutische Gemeenschap van Merelbeke (TGM) 
heeft reeds een jarenlange traditie als het gaat over “er-
varingsleren”. De methodiek van ervaringsleren sluit in-
houdelijk goed aan bij de doelstelling van het programma 
en wordt ook fel gesmaakt door de bewoners, vooral 
twintigers en dertigers. Er wordt gewerkt vanuit de directe 
ervaring in het hier en nu door middel van uitdagende 
outdoor-activiteiten.

Het concrete format waarin de TG ervaringsleren aanbiedt 
is dat van een korte, maar intensieve driedaagse ervarings-
stage in de Belgische Ardennen. In de praktijk worden de 
deelnemers in een uitdagende situatie gebracht waarbij zij 
niet kunnen terugvallen op routines. De methodiek biedt 

[Hulpverlening]
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De pamperpaal is een soort verticale klimpaal 
waar je zonder hulpmiddelen moet proberen 
op rechtstaan. De uitdaging is: waag de 
sprong naar de bel
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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.be

 Weerwerk Antwerpen
 Deurnestraat 208 

2640 Mortsel
T 03 259 08 90
E info.antwerpen@weerwerk.be

 Weerwerk Roeselare
 Désiré Mergaertstraat 15 

8800 Roeselare
T 051 22 03 00
E info.roeselare@weerwerk.be 

 

De Sleutel is een onderdeel van
vzw Organisatie der Broeders van Liefde
Stropstraat 119 – Gent
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de mogelijkheid om vanuit een concrete actie-fase in ongewone 
omstandigheden een individueel leerproces op gang te brengen. 
Zo is de dropping een heel leerrijke activiteit omdat de deelnemers 
dan uit zichzelf stilstaan bij de rol die ze opnemen in de groep. 
Acties in bijzondere situaties hebben nooit een inherente beteke-
nis op zich. Ze brengen mentale schema’s op gang of lokken  
persoonlijke denk-, voel- en handelingspatronen op. 

Vijf concrete leerthema’s sluiten aan bij de doelstelling 
van de tweede fase van het TG-programma:

• (verdere) bewustwording van eigen functioneren; welke rol-
len neemt iemand op in de groep

• gedeelde verantwoordelijkheid (voor zichzelf en voor de 
ander);

• keuzes maken en verantwoording hiervan tegenover zichzelf;
• zelfkennis over kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en aller-

gieën;
• persoonlijke grens (h)erkennen en bewaken ; kijken hoe 

iemand reageert op confrontatie met grenzen. Hoe gedraagt 
iemand zich in de groep als men voor uitdagende grenzen 
wordt geplaatst

Ervaringsleren is niet gewoon leren door iets mee te maken. Ervarings-
leren is een wijze van leren waarbij deelnemers zich actief engageren 
in het exploreren van voor hen relevante en zinvolle vragen. De lerende 
is deelnemer in plaats van toeschouwer en het geleerde is niet alleen 
momenteel maar ook in de toekomst relevant voor de lerende en de 
maatschappij waarvan hij lid is. Ervaringsleren is een proces en geen 
losstaande gebeurtenis (Vermeylen, de Vilder, 2004).

De mate waarin ongewone situaties door de deelnemer wel of niet 
als probleemsituaties worden ervaren hangt af van zijn/haar per-
soonlijk referentiekader. Engagement is een van de sleutelbegrippen 
in dit vormingsproces. Engagement in de activiteiten houdt in dat 
de deelnemer de omgeving, de uitdaging, het probleem, van een 
persoonlijk antwoord dient. Dat persoonlijk antwoord is niet zozeer 
het verleggen van grenzen (zoals in de “vrije tijds-outdoor”) dan 
wel het maken van persoonlijke keuzes vanuit eerlijkheid tegenover 
zichzelf. In deze vorm van leren staat niet zozeer het ontmoedigen 
of bekrachtigen van gedrag centraal maar eerder de verantwoorde-
lijkheid, de activiteit en de zingeving door de deelnemer zelf. Dit 
alles doen zij in aanwezigheid van hun peers. De lerende is zelf “ei-
genaar” van de onderkende probleemsituaties en van de oplossing 
ervoor en wordt daarin ondersteund door zijn lotgenoten. 

Experience is not what happens 
to you, it is what you do with what 
happens to you. (Weick)
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