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VOORWOORD
Ook 2017 was een spannend jaar voor de organisatie van lokale drugspreventie, dus ook
voor Drugpunt Waas. Na de 6de staatshervorming, waar o.a. beslist werd dat
persoonsgebonden bevoegdheden niet langer door de provincie zullen uitgeoefend worden,
was het immers onduidelijk of de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de
toekomst nog beroep zouden kunnen doen op (provinciale) subsidies. Intussen is duidelijk
dat we vanaf 2018 beroep zullen kunnen doen op subsidies van het Agentschap Zorg en
Gezondheid (Vlaamse overheid).
Dit jaarverslag vermeldt alle activiteiten en campagnes die Drugpunt Waas heeft
verwezenlijkt tijdens het jaar 2017. Het geeft eveneens een overzicht van het aantal
begeleidingen waar we jongeren en hun omgeving hulp bieden bij (beginnende) problemen
in het omgaan met genotsmiddelen.
Het jaarverslag wordt onderverdeeld in drie grote luiken. In eerste instantie gaan we dieper in
op de organisatie, Drugpunt Waas. Vervolgens wordt het luik preventie uitvoerig besproken.
Ten slotte wordt er ook dieper ingegaan op het luik vroeginterventie.
Belangrijk om te vermelden is dat de acties voor Drugpunt Waas geregistreerd werden voor
de gemeentes Kruibeke, Temse, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Beveren (als Drugpunt Waas
hier aan deelnam). Deze werden dan ook opgenomen in dit verslag. De cijfers voor SintNiklaas ontbreken in dit verslag, daar de preventiewerker van Drugpunt Waas niet instaat
voor de acties in stad Sint-Niklaas.
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CONTACT

DRUGPUNT WAAS
PREVENTIEWERKERS

TWITTER

FACEBOOK

Karen Defossé

@drugpunt

Drugpunt

KANTOORADRES

WEBSITE

Oude Zandstraat 92
9120 Beveren

www.drugpunt.be/waas

CORRESPONDENTIE ADRES

TELEFOONNUMMERS

OUDE ZANDSTRAAT 92
9120 Beveren

03/750.46.62
0479/35.73.51
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ORGANISATIE

MISSIE EN VISIE
Drugpunt wil problemen door druggebruik helpen voorkomen. Als laagdrempelige dienst
werkt Drugpunt lokaal op een kwaliteitsvolle manier aan twee belangrijke strategische
doelstellingen: preventie en vroeginterventie.
Via preventie wil Drugpunt de bevolking verantwoord en kritisch leren omgaan met
genotsmiddelen. Dit gebeurt via het informeren, sensibiliseren en specifieke doelgroepen
meer vaardigheden en weerbaarheid laten ontwikkelen. Daarnaast werkt Drugpunt ook naar
intermediairs via het geven van vorming of door hen bij te staan in het ontwikkelen van een
drugbeleid.
Via vroeginterventie wil Drugpunt begeleiding aanbieden aan beginnende gebruikers met
bijzondere aandacht voor de vertrouwelijkheid. Drugpunt streeft naar maximale afstemming,
samenwerking met en ondersteuning van alle betrokken lokale organisaties en actoren.
Drugpunt Waas brengt daarom mensen samen in het Lokaal Overleg Drugs.
De visie gaat uit van een brede invulling van het begrip "drugs", waaronder zowel legale als
illegale genotsmiddelen verstaan worden. Ook aan aanverwante fenomenen als gokken en
gamen wordt aandacht besteed.
De verschillende drugpreventiediensten nemen actief deel aan de provinciale
ondersteuningsstructuur die in opdracht van het Oost-Vlaamse provinciebestuur werd
opgezet. Deze ondersteuning wordt georganiseerd door het Provinciaal Steunpunt voor
Lokaal Overleg en Vroeginterventie.

JAARRAPPORT 2017

DRUGPUNT W AAS

6

ORGANIGRAM
Drugpunt is een intergemeentelijke preventiedienst met Beveren als beherende gemeente en
volgende aangesloten gemeenten: Sint-Niklaas, Temse, Kruibeke, Stekene en Sint-GillisWaas. De gemeenten Sint-Niklaas en Beveren hebben een eigen preventiewerker in dienst,
waardoor de preventiewerker van Drugpunt Waas hierbij voornamelijk een ondersteunende
rol heeft in plaats van een trekkersrol. Inhoudelijk wordt Drugpunt aangestuurd door een
Lokaal Overleg Drugs in iedere gemeente. Het beheerscomité bekrachtigt al dan niet de
suggesties van het LOD.
Eind 2017 startten de gesprekken over de toetreding van Zwijndrecht tot Drugpunt Waas.
Vermoedelijk zal dit pas kunnen gebeuren in 2018.

BEHEERSCOMITÉ
Het beheerscomité is het centrale beheersorgaan van Drugpunt. Ieder gemeentebestuur
heeft een vertegenwoordiger. Daarnaast zetelen ook de preventiewerkers, een
verantwoordelijke ambtenaar van elke gemeente, een ambtenaar van de bevoegde
provinciale administratie en een medewerker van het Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg
en Vroeginterventie in het beheerscomité.
De samenstelling was als volgt in 2017:
Ingeborg De Meulemeester (voorzitter), schepen Beveren
Karlien De Bock, Sociaal Huis Beveren
Marijke Van Landeghem, preventie Sociaal Huis Beveren
Tina Van Havere (ondervoorzitter), schepen Kruibeke
Kristof De Witte, kinder-en jongerenbeleid Kruibeke
Debby Vermeiren, schepen Temse
Brecht Michiels, jeugddienst Temse
Mieke Van Poucke, dienst gezin, welzijn en gezondheid Stekene
Dirk Backaert, OCMW -voorzitter, schepen Stekene
Marita Meul, schepen Sint-Gillis-Waas
Annick Vercauteren, in de loop van 2017 vervangen door Krista Molders, dienst welzijn SintGillis-Waas
Sofie Heyrman, schepen Sint-Niklaas
Ann Opgenhaffen, dienst preventie en samenleving Sint-Niklaas
Bert Mostien, drugcoördinator provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Liefke De Witte, Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg en Vroeginterventie
Ben Engelen, directie CGG Waas en Dender
Karen Defossé, drugpreventiewerker Drugpunt Waas

Het beheerscomité kwam in 2017 5 keer samen en dit op 10/3, 2/6, 29/9, 20/10 en 8/12.

PERSONEEL
Drugpunt Waas heeft 1 VTE in dienst.
Eind 2017 werd er bekeken om de Drugpunt regio uit te breiden met Zwijndrecht. Hierdoor
zou er ook personeelsuitbreiding komen in 2018.
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HUISVESTING
Drugpunt Waas beschikt over een bureau in het Sociaal Huis van Beveren (Oude Zandstraat
92). Voor de vroeginterventie is het echter de bedoeling dat er zo lokaal mogelijk gewerkt
wordt en voorziet iedere gemeente één of meerdere gesprekslokalen.

DRUGPUNTSAMENWERKING
Er is een structurele samenwerking tussen de verschillende Drugpunten in de provincie
Oost-Vlaanderen. Deze samenwerking kwam tot stand na de vaststelling dat de
verschillende drugpreventiediensten een gelijkaardige visie en werking hadden en er op
regelmatige basis teamoverleg plaats vond.
Met de Drugpuntsamenwerking willen we komen tot een betere PR, hogere kwaliteit en
betere en eenduidige dienstverlening. Daartoe zijn een aantal afspraken gemaakt,
waaronder een engagementsverklaring getekend door de beheerders van elk Drugpunt.
Op regelmatige basis komen alle Drugpuntmedewerkers samen op een teamvergadering
(TiP). Daar worden afspraken in consensus genomen om Drugpunt verder uit te bouwen,
casussen besproken, projecten gedeeld...
De Drugpunten hebben zich geëngageerd om prioriteit te geven aan deze
ondersteuningsstructuur en actief mee te werken. In 2017 nam Drugpunt Waas 7 keer deel
aan de TIP-vergadering.
Voor de concrete uitwerking van een aantal onderwerpen werden werkgroepen in het leven
geroepen. Dit maakt een vlottere werking en een betere spreiding van de werkdruk mogelijk.
De teamvergadering maakt jaarlijks een D-plan op waarin de doelstellingen die door de
werkgroepen bereikt willen worden, omschreven staan. Zo blijft het geheel overzichtelijk en
beheersbaar.

Drugpunt Waas nam in 2017 deel aan de werkgroep ‘Feestwijs’
Drugpuntsamenwerking. We werken met de werkgroep rond 2 doelstellingen:

binnen

de

1. Actie ‘Meer van Zonder’ uitbreiden naar alle drugpunten
2. Indrinken: uitwerken bevraging indrinken
Verder waren volgende werkgroepen actief: ‘website’, ‘kwaliteit’, ‘nieuwsflash’ en
‘vroeginterventie’.

ACTIEPLAN
Als direct gevolg van de samenwerking van de Drugpunten werd een gemeenschappelijk
actieplan uitgewerkt om de werking van Drugpunt transparant te maken. De doelstellingen
zijn dezelfde voor alle Drugpunten, de acties worden lokaal bepaald. Het actieplan wordt als
basis gebruikt voor dit rapport en om het beheerscomité duidelijk te informeren.
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WERKEN MET I-PLAN
Kwalitatieve drugpreventie wordt planmatig uitgewerkt. Drugpunt maakt daartoe gebruik van
het I-plan, een methodiek ontwikkeld door VAD.

REGISTRATIE
Om het werk van Drugpunt tastbaar te maken, maakt Drugpunt gebruik van verschillende
registratiemethoden. De registratie is gebaseerd op het kwaliteitshandboek, dat op de
verschillende actiedomeinen van Drugpunt indicatoren zocht om de werking zichtbaar te
maken. Het nieuw provinciaal reglement hecht veel belang aan deze registratie.
Preventie wordt geregistreerd in Ginger, een Vlaams online registratieprogramma ontwikkeld
en beheerd door VAD.
Belangrijk om te vermelden is dat de acties voor Drugpunt Waas geregistreerd werden voor
de gemeentes Kruibeke, Temse, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Beveren (als de
preventiewerker van Drugpunt Waas hier aan deelnam).
Deze werden dan ook opgenomen in dit verslag. De cijfers voor Sint-Niklaas ontbreken in dit
verslag, daar de preventiewerker van Drugpunt Waas niet instaat voor de acties in stad SintNiklaas.
Vroeginterventie werd geregistreerd via een nieuwe app op Podio die minimale,
geanonimiseerde gegevens verzamelt over het vroeginterventie-aanbod.

PREVENTIE: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET
GENOTSMIDDELEN

DE BEVOLKING HEEFT KENNIS MET BETREKKING TOT GENOTSMIDDELEN EN HET
GEBRUIK ERVAN

Productinformatie is niet de voornaamste focus van Drugpunt. Het is niet omdat je kennis
hebt over drugs dat je er ook verstandig mee omgaat. Desalniettemin is een basiskennis
zinvol. Op contactmomenten met jongeren en ouders merken we dat die basiskennis niet
steeds aanwezig is, vandaar dat er bij ieder initiatief getoetst wordt naar deze kennis en waar
nodig gecorrigeerd wordt.

WEBSITE

Een belangrijk instrument hierbij is de website van Drugpunt. In 2017 konden we rekenen op
13107 gebruikers die in 15025 sessies 31235 unieke paginaweergaven bezochten. Dit is
meer dan een verdubbeling tegenover 2016. Dit komt voor een groot stuk door de online
bevraging rond indrinken. Iedereen die deze invulde kwam terecht op onze website.
Om de website attractief te houden, dienen er regelmatig nieuwe nieuwsberichten op gepost
te worden. Dit waren er in 2017 7, veel minder dan het jaar voordien. De verklaring hiervoor
is dat er in 2017 een Facebook pagina is opgestart waar veel nieuwsberichten zijn
verschenen. Zie extra info hieronder.

TWITTER
Drugpunt
heeft
ook
een
twitter
account:
@Drugpunt
Er zijn 239 mensen die de twitter account van Drugpunt volgen.
Er werden in 2017 8 tweets verspreid vanuit Drugpunt. Dit komt ook door de
opstart van Facebook.

FACEBOOK
In juni 2017 hebben we de Facebook pagina ‘Drugpunt’ opgestart. Eind 2017 hadden we 637
volgers. Er werden 42 posts gepubliceerd. We maakten ook gebruik van enkele betalende
advertenties, namelijk 3. De meest populaire was deze over de bevraging rond indrinken. We
hebben hiermee 62922 personen kunnen bereiken, waarvan er 4904 een actie hebben
ondernomen op dit bericht (delen, liken, klikken op link,…).
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LOKALE PERS
Naast de website wordt ook gebruik gemaakt van de lokale pers en het lokaal infoblad om
Drugpunt bekend te maken. In 2017 werden er in de gemeentebladen van Temse, Kruibeke,
Stekene en Sint-Gillis-Waas enkele artikels gepubliceerd.

FOLDER
Dankzij de Drugpuntsamenwerking werd een mooie Drugpunt-folder gemaakt. Deze folder
werd verspreid in alle gemeentes en is terug te vinden bij openbare diensten (bib, OCMW,
politie, …).

INFOTHEEK
Drugpunt beschikt eveneens over een goed gedocumenteerde infotheek. Mensen die op
zoek zijn naar specifieke informatie kunnen terecht bij Drugpunt. Jaarlijks komen enkele
scholieren aankloppen bij Drugpunt voor informatie voor een schooltaak.

INFOSTAND
Drugpunt kan een infostand verzorgen op bepaalde evenementen. Daarbij wordt de werking
van Drugpunt toegelicht, is er productinformatie voor handen of wordt een bepaalde
campagne voorgesteld. De infostand werd in 2017 op 6 plaatsen opgesteld.
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DE BEVOLKING IS GESTIMULEERD TOT EEN VERANTWOORDE OMGANG MET
GENOTSMIDDELEN

Dankzij het lokaal drugoverleg kan Drugpunt sensibiliserende campagnes ontwikkelen, die
vele mensen bereiken. Drugpunt Waas heeft in 2017 14000 mensen bereikt met deze acties.
Dit gebeurde in 2017 via volgende projecten:

PREVENTIEACTIE ‘LAAT JOUW LICHT NIET UITGAAN VANNACHT ’
In 2016 werd een actie naar de gehele bevolking georganiseerd over de effecten van
alcohol. Dit werd gedaan door een ludieke actie. Een verduisterde houten chalet was het
decor van deze actie. Het publiek werd gelokt met de slogan ‘Zin in een privé-feestje?’. Zij
werden dan de chalet binnen geloodst met een blinddoek op. In de chalet werd een
geluidsfragment afgespeeld. Hierop is te horen hoe feestvierders uit de bol gaan op een
feestje met luide muziek. Er is gelach en klinkende glazen te horen. Na een tijdje vertraagt
de muziek en komen er minder aangename geluiden op de voorgrond: ruzie, brekend glas,
overgeven en tot slot gehuil. Op dat moment stopt het fragment en worden de blinddoeken
afgenomen. Het publiek krijgt dan de boodschap ‘Laat jouw licht niet uitgaan vannacht’ te
zien op een spandoek in de chalet. Deze wordt belicht door een spot.
Samen met deze krachtige boodschap krijgt iedereen een concertlampje aan een
sleutelhanger (met dezelfde boodschap op de wikkel gedrukt) mee naar huis. Deze actie
werd in 2017 opnieuw gedaan op de jaarmarkt van Kruibeke. Er werden 70 personen
rechtstreeks bereikt.

FEEST WIJZER
Binnen het concept "Feest Wijzer" wordt ondersteuning geboden aan organisatoren van
fuiven en evenementen in de gemeenten van Drugpunt Waas.
Met Feest Wijzer geven fuiven en kleine festivals aan dat ze zich inzetten om een positief
feestklimaat te creëren. Ze bieden hun bezoekers daarvoor bepaalde services aan.
Die moeten op de locatie bekendgemaakt worden via de Feest Wijzer sterpictogrammen.
Deze worden aangeboden in de vorm van infobordjes of stickers.
Het promoten van deze services wordt gedaan door de preventiewerker van Drugpunt Waas,
hetzij via jeugdraden hetzij persoonlijk met de organisatoren van de fuif.
In iedere gemeente is er de afspraak dat geplande evenementen worden doorgegeven aan
Drugpunt Waas, die dan contact opneemt met de organisatoren zelf.
In Kruibeke is er een veiligheidsoverleg waarbij alle contactgegevens van alle evenementen
structureel worden doorgestuurd naar Drugpunt. In de andere gemeentes loopt dit via de
jeugddiensten.
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Drugpunt biedt verder ook polsbandjes met leeftijdsaanduiding gratis aan aan zij die
deelnemen aan Feest Wijzer. In 2017 werden er 12070 polsbandjes verdeeld. Dit zijn er
behoorlijk wat meer dan in 2016.

M ARKTACTIE ROOKSTOP
In het kader van 31 mei, werelddag zonder tabak, organiseerden we in Kruibeke een
marktactie waarbij voorbijgangers werden aangesproken en uitgenodigd voor een algemene
infosessie met een tabakoloog. Er werd materiaal van LOGO gebruikt en mensen konden
hun longinhoud laten meten. Met deze actie werden 65 mensen bereikt.

WEEDSHOP
Deze actie wil sensibiliseren rond het thema cannabis. Een zogenaamde ‘weedshop’ wordt
opgesteld en heeft de bedoeling de mensen te lokken die cannabis gebruiken of er interesse
in hebben om verschillende redenen. We stonden met deze actie op het festivalletje UM in
Kruibeke en bereikten hiermee 120 geïnteresseerden.

PROMILLE POLIES
Analoog naar stad Sint-Niklaas willen we de eindejaars BOB campagne aanvullen met een
lokale actie: de ‘Promille Polies’. Zowel Drugpunt Waas als Drugpunt Lokeren/Berlare/Zele
wil zich hiervoor inzetten. Deze actie focust op de bewustmaking van alcohol in het verkeer
en op veilig uitgaan.
Projectmedewerkers/vrijwilligers gaan op pad met een alcoholtester waarbij ze
voorbijgangers vrijblijvend laten blazen. Nadien geeft men een folder mee met informatie
over alcohol in het verkeer, gevolg van het overtreden van promille gehaltes, enkele
alcoholfeiten, tips over omgaan met alcohol,….
De promille polies is herkenbaar door hun eigen logo en door een aangepast ludiek uniform
bestaande uit een kepie en een lint.
In 2017 werden er ongeveer 160 mensen bereikt door deze campagne.
De actie ging door in Kruibeke en Sint-Gillis-Waas.

INFOSTAND MET PROMILLEBRILLEN
Met de promillebrillen wordt er op een ludieke manier gefocust op de gevaren van alcohol.
Tijdens het evenement ‘Temse kleurt’ werden op deze manier 70 mensen bereikt.
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BEVRAGING INDRINKEN
Met de werkgroep Feestwijs (over de drugpunten heen) hebben we in 2017 een online
bevraging over het fenomeen indrinken uitgewerkt en verspreid. We bereikten hiermee 6773
jongeren tussen de 13 en de 26 jaar oud. De enquête werd opengesteld van juni tot en met
eind november 2017. De resultaten worden verwerkt en naar buiten gebracht in 2018.
Naast het online bevragen, hebben we binnen de regio Drugpunt Waas ook enkele face-toface bevragingen gedaan op enkele evenementen. Dit op Crammerock (Stekene), fuif in het
jeugdhuis (Beveren), Beverse Feesten, Parkfeesten (Temse), StuBrufuif (Bazel). Tijdens
deze acties werden er ongeveer 430 jongeren bereikt. Naast het invullen van de vragenlijst
werd er tijdens deze acties ook ingezet op sensibilisering over het thema alcohol.

GETUIGEN ONDERWEG
Eind oktober organiseerden we op vraag van de jeugdraad in Kruibeke een infosessie
gebracht door Rondpunt. Zij brengen getuigenissen over verkeersongelukken. Ditmaal ging
het specifiek over een ongeval waarbij alcohol de boosdoener was. Er werden met deze
infosessie 15 mensen bereikt.

TOURNÉE M INÉRALE
In 2017 lanceerde VAD samen met Stichting tegen Kanker de maand februari als maand
zonder alcohol. Lokaal werd hier ook veel op ingezet. We organiseerden in iedere gemeente
enkele acties om de aandacht hierop te vestigen voor de burgers.
In totaal bereikten we hiermee zeker 1000 burgers en personeelsleden van de verschillende
besturen. Er werd een persmoment georganiseerd met de burgemeesters en schepenen in
Waasmunster. In Kruibeke en Temse liet men de Mocktailclub komen op de
nieuwjaarsreceptie voor het personeel. Hier werd Tournée Minérale in de kijker gezet. In
Kruibeke konden burgers zich komen inschrijven op de jeugddienst. In Stekene, Sint-GillisWaas en Beveren werd er een inschrijfmoment georganiseerd in de bibliotheken. Iedereen
die zich inschreef, kreeg een gratis drankje aangeboden door de Mocktailclub. Er waren
verschillende besturen of vriendenkringen van het personeel die hun werknemers
aanmoedigden deel te nemen aan de actie. Het jeugdhuis van Temse organiseerde ook
enkele acties in het teken van Tournée Minérale.

M EER VAN Z ONDER
Deze campagne om het alcoholvrij aanbod te promoten en vooral te verruimen bestaat al 5
jaar in het Drugpunt Leie-Schelde. Met de werkgroep Feestwijs besloten we in 2017 deze
campagne uit te breiden naar alle drugpunten. Drugpunt Waas is hier ook in meegegaan.
Halverwege 2017 kochten we gezamenlijk herbruikbare glazen, roll-up-banners, posters,
bidons,… aan voor de promotie van deze campagne. De verschillende gemeentes brachten
het voorstel op het college om MVZ steeds toe te passen op gemeentelijke evenementen.
Momenteel is enkel Kruibeke volledig op deze kar gesprongen. De andere gemeentes doen
wel hun best om MVZ te integreren op verschillende evenementen. De adviesraden en
verenigingen werden ook op de hoogte gesteld van het concept Meer van Zonder. We zullen
dit in 2018 verder uitrollen.
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SPECIFIEKE DOELGROEPEN ONTWIKKELEN MEER VAARDIGHEDEN EN
WEERBAARHEID

Drugpunt organiseert preventieactiviteiten op maat van de doelgroep en volgens hun
behoeften. Het kan dat deze activiteiten, eens ze ontwikkeld zijn, uitgevoerd worden door
opgeleide intermediairs, maar het is ook mogelijk dat Drugpunt deze activiteiten zelf uitvoert.
Enkel door de aanwezigheid van Drugpunt kunnen deze activiteiten verwezenlijkt worden.
Dit gebeurde in 2017 via volgende projecten:

PROJECT CROES CONTROLE
Het project Croes Controle is gericht naar leerlingen van de 3e graad secundair onderwijs.
Tijdens een halve dag worden leerlingen gesensibiliseerd rond de risico’s in het verkeer
specifiek verbonden aan weekendongevallen. Tijdens het gezamenlijk infomoment worden
de leerlingen ingeleid in het thema ‘weekendongevallen’ en de spookfactoren die daaraan
verbonden zijn. In kranten lees je vaak dat de bestuurder om de één of andere reden de
controle over het stuur kwijt raakte. Vaak zijn die redenen te herleiden tot 1 van de volgende:
Onder Invloed, Oververmoeid, Agressief of Onervaren.
Aan de hand van cijfers (enquêtes bij 17-jarigen, NIS, testaankoop), filmpjes en
nieuwsberichten van weekendongevallen in de buurt , maakt dit het erg herkenbaar voor de
leerlingen. Het project richt zich op bestuurders, maar vooral op passagiers (Iedereen rijdt
weleens mee met iemand tijdens het weekend).
Na het infomoment schuiven leerlingen door naar 3 workshops.
° Rijden onder invloed: hier wordt een “spel” gespeeld. Er staan drie plateaus uitgestald met
daarop de lege flesjes/glazen die iemand op bepaalde tijd heeft verbruikt en de vraag is dan
om te beslissen bij wie ze absoluut niet zouden instappen en met wie ze wel zouden
meerijden. Deze workshop wordt begeleid door de preventiewerker.
° Weekendongevallen: hier wordt gestart met een filmpje van tien minuten, het verhaal van
Kevin, een beklijvende getuigenis van een slachtoffer dat zeer goed aansluit bij de leefwereld
van jongeren. Er kan dan nadien over gepraat worden aan de hand van stellingen of vragen.
Deze workshop wordt begeleid door de dienst mobiliteit.
° Veiligheidsgordel: deze workshop bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds komt er dan een
crashtest wagen, anderzijds hebben ze het over het correct opbellen van de hulpdienst 112.
Ze zetten een ongeval in scène en laten de jongeren echt oefenen op het bellen van de
hulpdiensten, want dit is blijkbaar niet zo evident.

De gemeenten Beveren, Kruibeke, Temse en Stekene hebben middelbaar onderwijs en zijn
ingestapt in dit project. In 2017 werd dit uitgevoerd in Beveren, Temse en Kruibeke. Hiermee
werden 575 leerlingen uit het 5de en 6de middelbaar bereikt.
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MEGA
Het MEGA project (Mijn Eigen Goed Antwoord) is een pakket bestaande uit
10 lessen voor het zesde leerjaar lager onderwijs. Tot en met 2015 werd het
lesje over drugs gegeven door de sociale dienst van de politie. Echter, door
wijzigingen binnen de politiezone Temse-Kruibeke werd er beslist dat dit niet
langer een taak van de politie kon zijn. Er zouden geen personeel en
middelen meer voor worden voorzien.
Toen hebben Drugpunt Waas en de jeugddiensten van de gemeentes Kruibeke en Temse
samengezeten om te bekijken hoe we dit konden verder zetten.
Er werd beslist om de lesjes zelf te geven. Op deze manier werden er in 2017 335 kinderen
uit het zesde leerjaar bereikt.
Zij kregen informatie over alcohol, drugs, gamen en gokken.
Als slotevenement werd er op het einde van het schooljaar de MEGA fuif georganiseerd
waarbij alle leerlingen eens een ‘echte’ fuif konden meemaken.

INFO-AVOND GAMEN
Drugpunt Waas organiseerde dit jaar 3 infoavonden voor ouders van jongeren die gamen.
Dit in de gemeentes Sint-Gillis-Waas, Temse en Stekene. Het was voornamelijk een avond
vol preventieve tips rond gamen bij jongeren. Er werden hiermee 31 ouders bereikt.

INFO-AVOND ALS KLEINE KINDEREN GROOT WORDEN
Dit aangepaste pakket werd in november gegeven in de Turkse moskee van Temse door
Drugpunt in samenwerking met de politie. De politie gaf eerst een wetgevend kader. Nadien
nam de preventiewerker de opvoedende tips op haar. Met filmpjes en vertalingen naar het
Turks werd alle info gegeven. Er was ruimte voor interactie tussen de deelnemers. Er waren
65 mannen en vrouwen aanwezig op deze info-avond.

TONEELSTUK GRENZEN
In september organiseerden we de toneelvoorstelling ‘Grenzen’ waarin het thema alcohol
aan bod kwam. Het toneelstuk werd aangeboden aan alle 3 de en 4de jaar studenten uit het
secundair onderwijs in de gemeenten Stekene, Temse, Beveren en Kruibeke. Er kwamen
1013 leerlingen naar het toneelstuk kijken. Er werd aan de leerkrachten gevraagd om
achteraf een nabespreking hierrond te doen in de klassen. Hiervoor werd het nodige
materiaal voorzien.
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PROJECTDAG BROEDERSCHOOL
Voor de 2de en 3de graad van de Broederschool in Stekene werd een projectdag rond het
thema alcohol en drugs georganiseerd in samenwerking met Drugpunt en de politie. Zo
werden 150 leerlingen bereikt. De 2de graad speelde het spel ‘Rock Zero’ over het thema
alcohol. De 3de graad kreeg enkele lesjes uit het pakket ‘Crush’.

SENIORENBEURS
In november stond Drugpunt Waas met een informatiestand op de seniorenbeurs in
Kruibeke. Hiermee werden 140 senioren bereikt. Het thema dat hier werd behandeld was
alcohol. De bezoekers konden ook de promillebrillen testen. Eveneens werd de actie
Tournée Minérale en Meer van Zonder in de picture gezet.

ALCOHOL OP GROOTMOEDERS WIJZE
In Temse en Stekene organiseerden we dit jaar een infosessie gericht naar 55+-ers rond het
thema alcohol. Hiermee werden 31 mensen bereikt. Volgend jaar plannen we dit nog te doen
in de andere gemeentes.
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INTERMEDIAIRS ONTWIKKELEN MEER KENNIS EN VAARDIGHEDEn
Drugpunt is een lokaal expertise centrum rond het thema genotsmiddelen. Er zijn heel wat
overlegplatformen die graag van deze lokale expertise gebruik maken. Aanwezig zijn op
overleg is voor Drugpunt nodig om een draagvlak te creëren voor eigen acties en visie en om
via netwerking mensen te laten samenwerken.
In 2017 werden 110 intermediairs bereikt via overleg waarbij Drugpunt structureel
aanwezig is en werden er 37 intermediairs bereikt via overleg waarbij Drugpunt ad hoc
aanwezig is. Er werden 10 intermediairs bereikt d.m.v. het aanbieden van coaching en
werden 79 intermediairs bereikt d.m.v. het aanbieden van vorming.

INFO VOOR ORGANISATOREN EVENEMENTEN/BARBRIEFINGS
In 2017 heeft er 1 infomoment plaatsgevonden met organisatoren van lokale evenementen
en fuiven. Het gaat hier dan over het geven van organisatorische tips op voorhand alsook
over het geven van een barbriefing aan de tappers/verantwoordelijken.
Hierbij werden rechtstreeks 10 organisatoren/verantwoordelijken bereikt.
Verder werden zo goed als alle organisatoren van fuiven via mail op de hoogte gebracht van
het aanbod van Drugpunt, namelijk tips naar barbeleid en het aanbod Feest Wijzer en Meer
van Zonder. De organisatoren konden ook gebruik maken van zitzakken voor het inrichten
van een chill-out ruimte.

ATTENT
Attent is een initiatief van VAD in samenwerking met Formaat en met ondersteuning van
Gezonde Gemeente. Met Attent zetten jeugdhuizen zich in voor een positief feestklimaat.
Hiervoor kunnen ze zich inschrijven voor acht verschillende 'Attenties'. Deze actie werd op
iedere jeugdraad voorgesteld binnen Drugpunt Waas. Net voor de zomer organiseerde
Drugpunt Waas een regionale vorming voor de geïnteresseerde jeugdhuizen, in
samenwerking met Formaat. Deze vorming gaat specifiek over het uitwerken van een
alcohol- en drugbeleid. Er namen 4 jeugdhuizen deel aan deze vorming (2 uit Beveren,
Temse en Kruibeke).

TESTPAKKET PLAY
Dit pakket rond gamen is bedoeld voor leerlingen van de 1ste graad secundair B-stroom.
In 2017 werd het testpakket afgewerkt door VAD. 1 klas in Bazel heeft een testlesje
gegeven.
Er werden hierbij 2 leerkrachten bereikt. Dit pakket zal vanaf 2018 in omloop zijn.
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ROCK Z ERO EN CRUSH
Deze 2 pakketten werden uitgelegd aan 4 leerkrachten van het secundair onderwijs om
nadien zelf te gebruiken in de klassen.

ALS KLEINE KINDEREN GROOT WORDEN EN GAMEN
Dit pakket bedoeld naar ouders van jongeren tussen de 10 en 15 jaar oud werd uitgelegd
aan 12 leerkrachten van het 6de leerjaar. Zij wilden hiermee meer info vergaren over het
thema gamen en hebben zo heel wat ideetjes kunnen plukken uit dit pakket.

SPORTIVOS
Dit specifieke pakket voor sportclubs werd in 2016 gelanceerd door VAD. Begin 2017
organiseerden we samen met CGG Waas en Dender en LOGO Waasland enkele
infoavonden in de regio voor geïnteresseerde sportclubs. In Beveren werden hiermee 12
bestuursleden uit sportclubs bereikt.
Verder werd het pakket voorgesteld op verschillende sportraden. Hiermee werden nog eens
52 leden bereikt.

LACHGAS
Omdat we signalen kregen vanuit de politiezone Kruibeke-Temse en vanuit de groendienst in
Temse over rondslingerende lege lachgaspatronen, besloten we hier een actie aan te
koppelen. We wilden geen algemene preventieactie naar jongeren algemeen lanceren over
dit thema om zo niet aan te zetten tot gebruik van de capsules. Daarom werd er vanuit het
lokaal bestuur van Temse, Drugpunt én de politie een brief opgesteld naar de winkeliers die
mogelijk de lachgaspatronen verkopen. Er werd ook een begeleidende flyer met de risico’s
van het gebruik van lachgas opgemaakt door Drugpunt en meegegeven aan de winkeliers.
Hen werd gevraagd bij verdachte verkoop (grote hoeveelheden, heel jong cliënteel,..) extra
oplettend te zijn en een flyer mee te geven. Ze kregen ook tips mee om de patronen vooraan
de kassa te verkopen i.p.v. in de winkel enzovoort. De politie ging langs de winkels in
Temse. Dit waren er 6.
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VERSCHILLENDE ORGANISATIES ZIJN GESTIMULEERD EN ONDERSTEUND IN HET
UITVOEREN VAN EEN DRUGBELEID.
Er werd afgesproken met het CGG Waas en Dender dat zij de coachings van drugbeleiden
op zich nemen. Dit is ook gratis voor de aanvrager. Wat de coachings betreft, zal Drugpunt
Waas steeds betrokken worden bij de opstart van een drugbeleid en zeker naar de verdere
praktische uitwerking achteraf.
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VERSCHILLENDE ACTOREN BUNDELEN HUN COMPETENTIES BINNEN EEN LOKAAL
NETWERK.
Het lokaal drugoverleg is motor van de Drugpuntwerking. Met de lokale intermediairs vanuit
verschillende sectoren (OCMW, politie, onderwijs, ouders, gemeente, jeugd, ...) wordt stil
gestaan bij de lokale noden en wordt naar concrete, haalbare antwoorden gezocht.
In elke gemeente is er een goed draaiend LOD. Per gemeente kwam het lokaal drugoverleg
wisselend samen:
- Temse 2 keer (23/2 en 15/6)
- Kruibeke 3 keer (16/3, 22/6, 13/10)
- Sint-Gillis-Waas 2 keer (14/2 en 12/09)
- Stekene 3 keer (7/2, 14/11 en 29/5)
- Beveren 2 keer (21/2 en 20/6)
Volgende sectoren zijn vertegenwoordigd in de verschillende LOD’s:
-

Politie
OCMW
LOGO
CGG
CLB
Onderwijs
Opvoedingsondersteuning
Bijzondere Jeugdzorg
Jeugdwerk
Welzijn
Apothekers
Dokters
Moskee

JAARRAPPORT 2017

DRUGPUNT W AAS

23

VROEGINTERVENTIE: BEGELEIDING BIEDEN BIJ JONGEREN EN HUN OMGEVING
MET BEGINNENDE PROBLEEMVORMING M. B.T . GENOTSMIDDELEN EN
DOORVERWIJZING INDIEN NODIG.

VROEGINTERVENTIE WORDT AANGEBODEN, ZOALS BESCHREVEN IN DE
BROCHURE: "VROEGINTERVENTIE ALS EERSTELIJNSHULP BINNEN EEN LOKAAL
DRUGPREVENTIEBELEID"

Drugpunt Waas startte in 2017 24 nieuwe vroeginterventie-modules op. Enkele cijfers over
deze aanmeldingen:
Het betreft allemaal jongens. Gemiddelde leeftijd is 17 jaar oud.
De meest voorkomende vroeginterventiemodule is de individuele begeleiding voor jongeren
met geregeld gebruik.

Vroeginterventiemodule
ind. VI voor jongeren met beginnend gebruik (3 gesprekken)
ind. VI voor jongeren met geregeld gebruik (5 gesprekken)
doorverwijsmodule

15%

19%

66%

De meeste doorverwijzingen gebeurde door de school (44%). Familie volgt met 28%, het
gaat hier dan bijna altijd om de ouders.

Doorverwezen door
4% 4%

School
Justitie

12%
4%

Familie

44%

CLB
Politie

28%

Eigen initiatief
Huisarts

4%

JAARRAPPORT 2017

DRUGPUNT W AAS

24

Voornaamste middel bij aanmelding
Cannabis

Alcohol

Gamen

Gokken

4% 4%

12%

80%

Het voornaamste middel bij aanmelding is cannabis, dit is zo in 80% vande gevallen. Alcohol
komt nadien, gevolgd door gamen en gokken. Dit is gelijkaardig aan 2016.
Drugpunt hecht veel belang aan het hebben van een kwalitatief hoogstaand aanbod.
Tijdens een eerste gesprek met Drugpunt wordt met de cliënt een kadertekst overlopen,
waarbij de hij/zij geïnformeerd wordt over het begeleidingsaanbod: wat kan Drugpunt
aanbieden, wat wordt van de cliënt verwacht, … De kadertekst biedt duidelijkheid, een
essentiële factoren voor de tevredenheid van een cliënt.
Drugpunt engageert zich om snel op de bal te kunnen spelen en om bij elke aanmelding de
cliënt een gesprek te kunnen aanbieden binnen de eerste drie werkdagen.
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DE BEVOLKING EN INTERMEDIAIRS KENNEN HET VROEGINTERVENTIE-AANBOD
EN DOEN EEN BEROEP OP DE ONDERSTEUNING VAN DRUGPUNT .
Het is bij vroeginterventie zeer belangrijk dat de doorverwijzers blijvend op de hoogte
gehouden worden en warm gehouden worden om door te verwijzen. Dit gebeurt via
persoonlijke contacten, maar ook door vroeginterventie voor te stellen op specifieke fora.

ER IS EEN STRUCTURELE SAMENWERKING MET GESPECIALISEERDE
HULPVERLENING EN MET LOKALE DIENSTEN IN FUNCTIE VAN DOORVERWIJZING
VAN CLIËNTEN.
Drugpunt kan cliënten doorverwijzen. Daartoe worden ook regelmatig contacten
onderhouden met hulpverleningsdiensten. Hierbij is er onder andere een constructieve
samenwerking met CGG Waas en Dender.
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