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VOORWOORD
Dit jaarverslag vermeldt de activiteiten die Drugpunt Waas heeft verwezenlijkt in 2020. Het
geeft eveneens een overzicht van het aantal vroeginterventiebegeleidingen van jongeren en
hun omgeving. Vroeginterventie kadert binnen een kortdurend hulpverleningsaanbod voor
jongeren die experimenten met genotsmiddelen, gamen of gokken en hier mogelijks
(beginnende) problemen mee ondervinden.
Het jaarverslag wordt onderverdeeld in drie grote luiken. In eerste instantie gaan we kort
dieper in op de organisatie. In het tweede deel worden de vroeginterventiebegeleidingen
toegelicht. Tot slot komen in het derde deel de preventieve activiteiten aan de beurt, in de
vorm van het jaaractieplan. Dit actieplan biedt een overzicht van de desbetreffende activiteit,
de gerelateerde doelstelling, de meetpunten/indicatoren, de gemeente, de timing en het
budget.
Belangrijk om te vermelden is dat de acties voor Drugpunt Waas geregistreerd werden voor
de gemeentes Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Zwijndrecht en Beveren (voor Beveren
uitsluitend indien Drugpunt Waas hieraan deelnam).
Bovendien is het ook nog noodzakelijk om te vermelden dat sinds september 2020 de
gemeenten van Drugpunt Waas (Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwijndrecht) een
tweede medewerker (0,5 VTE) aangeworven hebben als interlokale preventiewerker. Deze
tweede werknemer zal zich als lokale preventiewerker toespitsen op de bredere
gezondheidsthema’s. De aanwerving van deze medewerker werd uitbesteed aan Logo
Waasland. De medewerker van Drugpunt Waas zetelde echter in de selectiecommissie
tijdens de sollicitatieprocedure, aangezien beide werknemers nauw moeten samenwerken.
Het takenpakket van beide preventiewerkers wordt echter nog steeds bepaald vanuit de
noden van de lokale besturen die aangesloten zijn bij Drugpunt waas. Om verwarring te
voorkomen, werd geopteerd om beide werkingen te bundelen onder de naam ‘Preventiepunt
Waas NO’. Deze nieuwe naam voor de intergemeentelijke samenwerking is dus
overkoepelend voor twee deelwerkingen:
1. Drugpunt Waas: 1 VTE die als lokale preventie- en vroeginterventiewerker aan de
slag gaat voor de thema’s tabak, alcohol, andere drugs, gokken en gamen.
2. Gezondheidsbevordering: 0,5 VTE die als lokale preventiewerker aan de slag gaat
rond de breed maatschappelijke gezondheidsthema’s.
Beide medewerkers maken bijgevolg gebruik van hetzelfde werkingsbudget dat jaarlijks
voorzien wordt. Dit jaarverslag beperkt zich echter uitsluitend tot de eerste deelwerking:
Drugpunt Waas.
Een belangrijke kanttekening bij dit jaarverslag is de onvoorkombare invloed van het covid19 coronavirus. Enerzijds heeft deze pandemie heel wat roet in het eten gegooid van zowel
de algemene werking als de concrete acties. Veel zaken konden niet doorgaan of moesten
voorzien worden van een alternatief. Dit resultaat in een sober overzicht van acties. Het
werkingsbudget bleef bijgevolg ook redelijk onaangetast. Het grootste budget van 2020 is
gegaan naar een actie die wel is kunnen doorgaan en waar Preventiepunt Waas NO zich
dan ook helemaal achter heeft gezet.
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Anderzijds werd hierdoor ook extra ingezet op het vroeginterventieaanbod, aangezien deze
uitzonderlijke omstandigheden ook van invloed zijn geweest op het middelengebruik en
game-/gokgedrag van mensen. De cijfers vroeginterventie geven echter aan dat heel wat
jongeren de weg richting vroeginterventie of hulpverlening misschien nog niet weten te
vinden of er een bepaalde drempel hen in de weg staat. Deze inzichten worden dan ook
meegenomen maar het jaaractieplan van 2021.
Ook de manier waarop aan preventie gedaan werd moest over een andere boeg gegooid
worden. Heel wat initiatieven kenden dan ook een online alternatief en er werd meer dan ooit
online samengewerkt tussen verschillende diensten. In samenwerking met CGG Waas en
Dender, de lokale preventiewerker van Beveren en de verschillende lokale besturen werd
dan ook massaal ingezet op online webinars, infosessies en zelfs een online actie.
Tot slot bood deze situatie ook de mogelijkheid aan de preventiewerker van Drugpunt Waas
om zich dieper te verdiepen in de literatuur omtrent de thema’s. Zo werd beslist om voor
volgend werkjaar heel erg in te zetten op effectieve preventie. De preventiewerker van
Drugpunt Waas volgde daarom ook een aantal vormingen. Een van de onderdelen daarvan
van effectieve preventie is een beleidsmatige, multicomponentenaanpak. Dit werkingsjaar
werd dan ook benut om bestaande overlegstructuren in kaart te brengen en contacpersonen,
organisaties en initiatieven per lokaal bestuur te inventariseren, zodat hier in 2021 actief mee
aan de slag kan worden gegaan.
Dit jaarverslag is hopelijk uniek in zijn soort en biedt een overzicht van verwezelijkingen in
een zeer uitzonderlijk jaar.
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CONTACT
PREVENTIEPUNT WAAS NO
PREVENTIEWERKERS

CONTACTGEGEVENS

Eline De Maesschalck (deelwerking Drugpunt Waas)

0479 35 73 51
waas@drugpunt.be
Parklaan 14-B
9100 Sint-Niklaas
www.drugpunt.be
www.facebook.com/drugpunt
www.instagram.com/drugpunt

Zita Leenaerts (deelwerking gezondheidsbevordering)

0478 76 07 98
zita.leenaerts@logowaasland.be
Lamstraat 2A
9100 Sint-Niklaas
www.logowaasland.be
www.facebook.com/LogoWaasland
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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 het preventieve luik wil Drugpunt de bevolking verantwoord en kritisch leren omgaan met
genotsmiddelen. Dit gebeurt via 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. Drugpunt streeft naar maximale afstemming. Samenwerking met en
ondersteuning van alle betrokken lokale organisaties en actoren staat daarbij centraal.
Drugpunt Waas brengt daarom per gemeente mensen samen in het Lokaal Overleg Drugs
(LOD).
Door middel van vroeginterventie wil Drugpunt een laagdrempelige en kortdurende
begeleiding aanbieden aan beginnende gebruikers, met bijzondere aandacht voor de
vertrouwelijkheid. Dit hulpverleningsaanbod is er voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Ook
hun omgeving kan met vragen of bezorgdheden bij Drugpunt terecht. Het uitgangspunt is
steeds niet-veroordelend: in een ongedwongen sfeer openlijk praten over gebruik of gedrag.
Vroeginterventie heeft tot doel om middelengebruik bij jongeren zo vroeg mogelijk te
identificeren en jongeren te motiveren tot zelfreflectie en gedragsverandering. Op die manier
wil Drugpunt risico’s die verbonden zijn aan het verderzetten van het huidige gebruiks/gedragspatroon verminderen en jongeren aanzetten tot verantwoord gedrag.
De visie van Drugpunt 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.
Er zijn momenteel 8 Drugpunten actief, waarvan Drugpunt Waas zich strekt over de
gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwijndrecht. Deze verschillende
drugpreventiediensten nemen actief deel aan de provinciale ondersteuningsstructuur die in
opdracht van het Oost-Vlaamse provinciebestuur werd opgezet. Sinds het wegvallen van de
ondersteuning van het Provincieel Steunpunt voor Lokaal Overleg en Vroeginterventie,
organiseren de Drugpunten zichzelf autonoom. De verschillende Drugpunten hebben dan
ook als doelstelling om onderling overleg en interventie blijvend te garanderen.
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ORGANIGRAM
Drugpunt Waas is een intergemeentelijke preventiedienst met Beveren als beherende
gemeenten en volgende aangesloten gemeenten: Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas,
Stekene en Zwijndrecht. Beveren heeft bovendien nog een eigen preventiewerker in dienst,
waardoor de preventiewerker van Drugpunt Waas voornamelijk een ondersteunende rol
heeft ten aanzien van de gemeente Beveren. Inhoudelijk wordt Drugpunt Waas aangestuurd
door een Lokaal Overleg Drugs in iedere gemeente. Het beheerscomité bekrachtigt al dan
niet de suggesties van het LOD.

BEHEERSCOMITÉ
Het beheerscomité is het centrale beheersorgaan van Drugpunt Waas (en bij uitbreiding van
Preventiepunt Waas NO). Ieder gemeentebestuur heeft een vertegenwoordiger. Daarnaast
zetelen ook de preventiewerkers, een verantwoordelijke ambtenaar van elke gemeente,
bestuursleden van de detacherende organisaties en een ambtenaar van de bevoegde
provinciale administratie.
De samenstelling was als volgt in 2020:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dirk Van Esbroeck (voorzitter), schepen Beveren
Inge De Kimpe, Sociaal Huis Beveren
Ilka Walleyn, preventie Sociaal Huis Beveren
Filip Vercauteren, schepen Kruibeke
Kristof De Witte, kinder- en jongerenbeleid Kruibeke
Mieke Van Poucke, dienst gezin, welzijn en gezondheid Stekene
Dirk Backaert, OCMW-voorzitter, schepen Stekene
Marita Meul, schepen Sint-Gillis-Waas
Krista Molders, dienst welzijn Sint-Gillis-Waas
Ben Engelen, directie CGG Waas en Dender
Ilse Wauters, doelgroepverantwoordelijke CGG Waas en Dender
Dagmar Van Doorselaer (tot september 2020), coördinator Logo Waasland
Eline De Maesschalck, lokale preventiewerker Drugpunt Waas
Zita Leenaers, ILP (sinds september 2020)
Bert Mostien, beleidsthemabeheerder Algemene Preventie, Agentschap Zorg en
Gezondheid

In 2020 kwam het Beheerscomité 5 keer samen.
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PERSONEEL
Eline De Maesschalck (1 VTE) is sinds november 2019 tewerkgesteld als lokale preventieen vroeginterventiewerker voor Drugpunt Waas. Sinds september 2020 vervoegt Zita
Leenaerts (0,5 VTE) het team als interlokale preventiewerker. Haar takenpakket bestaat uit
een preventie terreinwerking voor de overige gezondheidsthema’s. De aanwerving van Zita
Leenaerts werd uitbesteed aan Logo Waasland.
Om beide preventiewerkers onder eenzelfde noemer te kunnen tewerkstellen, werd belist om
voortaan de term ‘Preventiepunt Waas NO’ te gebruiken voor de intergemeentelijke
samenwerking. Deze overkoepelende term bundelt te twee deelwerkingen: Drugpunt Waas
en Gezondheidsbevordering.
Zowel Eline als Zita zullen echter te allen tijde als veldwerker ter beschikking staan voor de
lokale besturen die aangesloten zijn in de intergemeentelijke samenwerking Preventiepunt
Waas NO. Het zijn ook desbetreffende gemeenten die in samenspraak met de
preventiewerkers het takenpakket vormgeven in de vorm van een actieplan.

HUISVESTING
De preventiewerker van Drugpunt Waas is gevestigd in het CGG Waas en Dender te SintNiklaas (Parklaan 14B). Het takenpakket van de lokale preventie- en vroeginterventiewerker
impliceert echter een lokale verankering. In dat opzicht voorziet iedere gemeente de
mogelijkheid om vroeginterventiegesprekken ter plaatse te laten doorgaan indien dat
wenselijk is.
De preventiewerker Gezondheidsbevordering is gevestigd in de kantoren van Logo
Waasland (Lamstraat 2A, 9100 Sint-Nikaas).

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 en projecten gedeeld. De Drugpunten hebben zich geëngageerd om prioriteit te
geven aan deze ondersteuningsstructuur en actief mee te werken.
Voor de concrete uitwerking van een aantal zaken 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 sloot in 2020 aan bij de werkgroep ‘Website’. Verder waren
volgende werkgroepen actief: ‘Feestwijs’ en ‘Kwaliteit’.
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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.
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. Vroeginterventie werd geregistreerd in EPD.
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VROEGINTERVENTIE 2020
Vroeginterventie is een kortdurende begeleiding voor jongeren (12 - 25 jaar) die
experimenteren op vlak van middelengebruik, gokken en gamen.
De gesprekken kunnen individueel of in groep plaatsvinden. Alle gesprekken zijn steeds
volledig vertrouwelijk en gratis. Het uitgangspunt is daarbij steeds niet-veroordelend: in een
ongedwongen sfeer open praten over gebruik of gedrag. Vroeginterventie heeft tot doel om
middelengebruik bij jongeren zo vroeg mogelijk te identificeren en jongeren te motiveren tot
zelfreflectie en gedragsverandering.
Op die manier willen we risico’s verbonden aan het verderzetten van het huidige gebruiks/gedragspatroon verminderen en jongeren aanzetten tot verantwoord gedrag.
Ook de omgeving van de jongeren kan bij Drugpunt Waas terecht voor een adviesgesprek of
consult. In samenwerking met de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (Waas en Dender of
Vagga) kunnen ouders/omgevingsfiguren ook deelnemen aan groepsaanbod van een reeks
avondsessies. Dit aanbod geldt ook als de jongere niet in begeleiding is.
Drugpunt Waas begeleidde in 2020 minder jongeren dan de voorgaande jaren. Een
mogelijke verklaring hiervoor is de recente heropstart van Drugpunt Waas. Daarnaast
speelde ook de covid-19 coronapandemie een grote rol. Hoewel heel wat signalen
uitgestuurd werden over het toenemend middelengebruik en afgenomen mentaal
welbevinden, zowel bij jongeren als bij de algemene bevolking, resulteerde dit in eerste
instantie niet in een toename in aanmeldingen. Het zou kunnen dat het
hulpverleningslandschap onvoldoende gekend is of dat problematische signalen pas in een
later stadium opgemerkt werden. Anderzijds was er wel een toename te merken in het aantal
aanmeldingen rond gamen. In samenwerking met CGG Waas en Dender werd daarom ook
ingezet op een online groepsaanbod ‘Shaka’. Dit aanbod is bedoeld voor jongeren (13-17
jaar) met een passie voor gamen. In een gesloten groep (3-10 deelnemers) worden deze
jongeren gedurende 4 online sessies op een creatieve manier aangezet tot nadenken over
hun gamegedrag. Ook hun ouders of verwijzers worden betrokken in dit traject. De eerste
editie van deze groepswerking ging door op volgende data: 7/10/2020, 14/10/2020,
21/10/2020 en 28/10/2020. De terugkomdag die voorzien was op 25/11/2020 kon door de
geldende coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Als alternatief organiseerden we een
online terugkommoment. Tijdens deze laatste bijeenkomst werden de deelnemers bevraagd
door twee medewerkers van VAD in verband met een online hulpverleningstool rond gamen.
Aan dit groepsaanbod namen 5 jongeren deel, waarvan 3 opgevolgd door Drugpunt Waas.
In wat volgt zal dieper ingegaan worden op de vroeginterventiecijfers. In totaal werden 24
aanmeldigen geregistreerd. Het overgrote deel (13 jongeren) van deze aanmeldingen een
vroeginterventietraject. Toch werden 11 begeleidingen niet opgestart. Ook deze cliënten
waren uitsluitend jongens, waarvan 3 minderjarig en 8 meerderjarig. Bij hen werd geen
vroeginterventietraject opgestart omwille van: geen vroeginterventieprofiel (2), een andere
regio dan die van Drugpunt Waas (4) of jongeren die niet zijn ingegaan op het aanbod (5).
Jongeren uit de eerste twee categorieën werden doorverwezen.
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Volgende gegevens gaan uitsluitend over de 13 jongeren die effectief een
vroeginterventietraject doorlopen hebben. Deze jongeren waren uitsluitend jongens, waarvan
het 9 minderjarig en 4 meerderjarig.
De voornaamste reden tot aanmelding waren de volgende: gamen (7), illegale drugs:
cannabis (4), illegale drugs: combigebruik (1) en combinatie gamen en middelengebruik (1).
Deze jongeren werden aangemeld of doorverwezen via politie of justitie (5), CLB of school
(3), betrokkene zelf of systeem (2), andere: pleegzorg (2) of een andere hulpverlener (1).
De 13 jongeren die een vroeginterventietraject doorliepen waren woonachtig te Kruibeke (3),
Sint-Gillis-Waas (3) of Stekene (3). De overige 4 jongeren komen uit een andere regio, maar
waren bijvoorbeeld schoolgaand in een van bovenstaande gemeenten.

L EEFTI JDSCATEGORIE
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4

3

4

9

G EMEENTE

MINDERJARIG

MEERDERJARIG

ZWN

ANDERE

AANMELDER/VERWIJZER
1
2

5

2
3

Politie/justitie

CLB/school

Betrokkene/systeem

Andere: pleegzorg

Andere: hulpverlener
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4
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1

1

Illegale drugs (cannabis)

Illegale drugs (combi)

Combi: gamen + middelen
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PREVENTIE 2020
Zoals eerder aangegeven, was 2020 onvoorzien een mager jaar qua concrete, lokale acties
binnen de TAD-preventie. Desondanks werd in dit jaar zo veel mogelijk ingezet op inlezen,
herwerken van materiaal en het uittekenen van een actieplan voor 2021. Sommige preventie
acties zijn alsnog kunnen doorgaan, anderen werden door de coronacrisis volledig
geannuleerd of in een online variant gegoten. In wat volgt wordt een beknopt overzicht
weergegeven van activiteiten waaraan Drugpunt Waas in 2020 deelnam. Deze activiteiten
worden onderverdeeld in overlegmomenten, opleiding, vorming, acties en andere.

OVERLEGMOMENTEN
Drugpunt Waas nam in 2020 deel aan heel wat verschillende overlegstructuren. Enerzijds
vanuit de inbedding in de CGG-werking, anderzijds vanuit het reguliere Drugpunt-werk.
Binnen de CGG-werking werd deelgenomen aan volgende overlegplatformen:
 Klein preventieteam (1x/week): wekelijkse terugkoppeling met kernteam preventie en
vroeginterventie.
 Groot preventieteam (1x/3 maand): regelmatig overleg tussen regionale
preventiewerkers van CGG Waas en Dender en de lokale preventiewerkers die
binnen de regio tewerkgesteld zijn.
 Personeelsoverleg (1x/maand): maandelijkse update over werking binnen CGG Waas
en Dender.
 JOVO-team (1x/2 weken): casusoverleg en cliëntbespreking, in samenwerking met
collega’s van de reguliere jongvolwassenwerking binnen CGG Waas en Dender.
 Doelgroep previ: overleg tussen alle preventieve werkingen binnen CGG Waas en
Dender (preventie, vroeginterventie, suïcidepreventie, VDIP, KOPP …)
 Functioneringsgesprek
(1x/jaar):
jaarlijks
evaluatiemoment
met
doelgroepverantwoordelijke
Binnen de Drugpunt-werking werd deelgenomen aan volgende overlegmomenten:
 TIP (1x/2 maand): bijeenkomst van alle Drugpunt-medewerking (uitwisseling en/of
casusbespreking
 WG Website (ad hoc): deelwerking van Drugpunt-samenwerking. Drugpunt Waas is
aangesloten bij de werkgroep website. Deze werkgroep buigt zich over de digitale
informatiekanalen van Drugpunt: website, Facebookpagina en Instagramaccount.
Specifiek voor Drugpunt Waas werd deelgenomen aan volgende overlegmomenten:
 Beheerscomité (1x/3 maand): structureel orgaan waarin beleidsbeslissingen over de
werking van Drugpunt Waas genomen worden. De samenstelling van dit orgaan werd
eerder al besproken.
 Lerend Netwerk (ad hoc): overlegplatform met een aantal afgevaardigden per
gemeente. Dit overlegplatform komt samen om concrete acties uit te werken en
onderling ervaringen uit te wisselen. In 2020 kwam deze werkgroep vooral samen in
functie van de actie rond alcohol: mocktailworkshop in a box.
 LOD (1x/3 maand, gemiddeld): het Lokaal Overleg Drugs is een overlegplatform dat
per gemeente georganiseerd wordt. Niet alle gemeenten van Drugpunt Waas hebben
dergelijk overlegplatform. Er werd dan ook beslist om in 2021 in te zetten op de
structurele heropstart van dit orgaan.
 Partneroverleg per gemeente: Drugpunt Waas nam ook zo veel mogelijk deel aan
momenten van partneroverleg binnen elke gemeente. Onder deze noemer vallen
onder andere: partneroverleg Huis van het Kind, stuurgroep Gezonde Gemeente,
kennismaking met adviesraden, JWO, scholenoverleg, WASO …
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VAD WG Lokaal Beleid: Drugpunt Waas is sinds 2020 aangesloten bij de werkgroep
Lokaal Beleid, georganiseerd door VAD (Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en
andere Drugs). Dit overlegplatform is bedoeld om regionale en lokale
preventiewerkers op de hoogte te brengen van nieuwe materialen die ontwikkeld
werden voor deze sector. Daarnaast is er ook veel ruimte voor uitwisseling over
materialen, implementatie ervan, noden, …
VAD ad hoc WG gamen (online zelfhulptool): in 2020 werd deze ad hoc werkgroep
opgericht, mede naar aanleiding van de stijgende signalen rond problematisch
gamegedrag. Deze werkgroep was bedoeld om met een aantal preventiewerkers uit
het werkveld ervaringen en noden uit te wisselen op vlak van preventie en
hulpverlening rond het thema gamen.

OPLEIDING
Onder deze categorie vallen opleidingen en bijscholingen die gevolgd werden door de
medewerker van Drugpunt Waas:







ZCMM: comorbiditeit verslaving en psychose.
VAD: “Hoe ontwikkel je een integraal en evenwichtig drugbeleid voor festivals?”.
VAD: “Gokken”.
VAD: “Basisvorming alcohol- en drugpreventie” (5-daagse training, waarvan 2 dagen
kaderden binnen het Europees ASAP-project rond effectieve preventie).
SIT: “Online hulpverlening”.
CGG: “Suïcidepreventie”.

VORMINGEN
Deze categorie omvat vormingen of infoavonden die georganiseerd werden door Drugpunt
Waas (hetzij pro-actief, hetzij op vraag van intermediairs of een lokaal bestuur). Het is geen
verrassing dat dit aandeel, samen met het onderdeel acties, het meest getroffen werd door
de coronacrisis. Fysieke vormingen en infoavonden konden niet doorgaan. Daarom werd zo
veel mogelijk overgeschakeld op online alternatieven. Ook CGG Waas en Dender pikte deze
signalen op. Op die manier ontstonden er een aantal online infosessies, gebaseerd op het
reguliere vormingsaanbod. Vooral de vorming AKKGW Gamen werd een groot succes en
werd meermaals verspreid naar lokale partners.

ACTIES
In het voorjaar 2020 konden slechts 2 acties fysiek doorgaan:




MEGA-project: les in 1 lagere school.
Croes Control Beveren: ondersteuning bij dit project.
Croes Control Kruibeke op 10/03/2020.

Nadien werd zoals eerder reeds besproken vooral ingezet op deskundigheidsbevordering.
Ook de lokale besturen werden voor een enorme uitdaging geplaatst, waarbij de TADthema’s ook niet altijd prioritair maken. Desodanks werd van de periode toch gebruik
gemaakt om het huidige preventieaanbod te evalueren. Zo werd in samenwerking met de
lokale preventiewerker van Beveren (Ilka Walleyn) het project Croes Control geëvalueerd en
herwerkt. Ook ging de werknemer van Drugpunt Waas aan de slag met het evalueren van
het MEGA-project, naar aanleiding van de vorming die gevolgd werd over effectieve
preventie.
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Gelukkig kon 2020 alsnog afgesloten worden met een concreet project. Verschillende
signalen vanuit de lokale besturen leidden ertoe dat er gekozen werd om een gezamenlijk
project uit te werken rond alcoholgebruik. Het mocht een ludieke actie zijn om het thema
bespreekbaar te maken en Drugpunt Waas weer wat op de kaart te zetten. Na brainstormen
binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen werd gekozen voor volgend concept:
Mocktailworkshop in a Box. Dit project werd getrokken door: Eline De Maesschalck, Ilka
Walleyn, Ellen Bocklandt en Zita Leenaerts. Met het budget van Drugpunt Waas
(Preventiepunt Waaas NO) werden 250 mocktailpakketten voorzien. Elk pakket bevatte alle
ingrediënten die nodig waren om mocktails te maken. Via een link, die eveneens voorzien
werd in elk pakket, konden de deelnemers thuis op een veilige manier mocktails maken met
hun bubbel. Elk lokaal bestuur kreeg de ruimte om eigen accenten te leggen binnen dit
project. Zo koos Sint-Gillis-Waas er bijvoorbeeld voor om deze actie te koppelen aan de
solidariteitsactie die zij organiseerden ten aanzien van kwetsbare gezinnen. Zij bestelden
met eigen budget 20 pakketten extra, zodat zij in totaal 70 pakketten konden verdelen naar
de doelgroep. De timing van dit project was ook niet toevallig gekozen: met deze
mocktailpakketten wilden we de eindejaarsperiode toch positief inzetten én maakten we
tegelijk de brug naar Tournée Minérale 2021. Het instructiefilmpje is blijvend beschikbaar,
waardoor mensen ook nadien nog aan de slag kunnen gaan met de workshop. Deze actie
voldoet niet aan alle criteria van effectieve preventie, al was dat niet het volledige opzet van
deze workshop. De workshop werd heel enthousiast onthaald en bereikte zelfs VAD, die er
een artikel over publiceerde (https://www.vad.be/artikels/detail/coronaproof-mocktails-makenmet-drugpunt-waas).
Het concrete actieplan dat vooropgesteld werd voor 2020 wordt hieronder weergegeven.
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ACTIEPLAN DRUGPUNT WAAS 2020

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1:
PREVENTIE VAN ALCOHOL EN ANDERE DRUGS
Meetpunten /
indicatoren

Gemeente

Timing

O.D. 1.1. De bevolking heeft kennis m.b.t. genotsmiddelen en het gebruik ervan.
Er is een fysiek infopunt met recente folders, campagnemateriaal en dossiers die
uitleenbaar zijn voor mensen uit de regio

CGG Waas en Dender

Intergemeentelijk

Folders en brochures over genotsmiddelen worden beschikbaar gesteld in het
gemeentehuis, het OCMW en de bibliotheek van alle gemeenten.

2 updates per jaar

Intergemeentelijk

De website van Drugpunt wordt up-to-date gehouden met geregelde nieuwsberichten,
bekendmaking van nieuwe folders, toelichting bij het lokale aanbod

12 updates per jaar

Intergemeentelijk

Er verschijnen geregeld artikels in de gemeentelijke infokrant.
Er wordt regelmatig nieuw gepost op de Facebook-pagina van Drugpunt

Intergemeentelijk
Wekelijks/maandelijks

Alle Drugpunten

2020
2020
2020
2020
2020

Meetpunten /
indicatoren

O.D. 1.2.

Gemeente

Timing

De bevolking is gestimuleerd tot een verantwoorde omgang met genotsmiddelen.

Promille Polies (+ aankoop/huur materiaal)

Intergemeentelijk

Op vraag

Meer van Zonder

Intergemeentelijk

Pro-actief

Actie rond indrinken

Intergemeentelijk

Pro-actief

Tournée Minérale (Mocktailworkshop in a Box)

Intergemeentelijk

12/2020
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Meetpunten /
indicatoren

Gemeente

Timing

O.D. 1.3. Specifieke doelgroepen ontwikkelen meer vaardigheden en weerbaarheid ten aanzien van
genotsmiddelen.
LEERLINGEN VAN HET LAGER ONDERWIJS
MEGA-lessen (materiaal + Photobooth afsluitende fuif)

Intergemeentelijk

afgelast

Beveren

10/02/202014/02/2020

LEERLINGEN VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Croes controle

Kruibeke

10/03/2020

OUDERS
Intergemeentelijk

Infoavond gamen (Als kleine kinderen groot worden)
Infoavond Alcohol, tabak en drugs

Online aanbod

Intergemeentelijk

Online aanbod

Intergemeentelijk

Op vraag

(Als kleine kinderen groot worden)

OUDEREN
Drugpunt en campagne ouderen en alcohol promoten op
seniorenraad
Infosessie ‘Alcohol op grootmoeders wijze’

Intergemeentelijk

Op vraag

ANDERE
Generatie rookvrij

I.s.m. LOGO Waasland

Alle gemeentes

2220

Op vraag
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JEUGD
Project rond indrinken: verwerken in Croes Control Kruibeke
Meetpunten /
indicatoren

Kruibeke

10/03/2020

Gemeente

Timing

O.D. 1.4. Intermediairen ontwikkelen meer kennis en vaardigheden omtrent het alcohol- en drugthema.
Intermediairs stellen korte info en adviesvragen aan Drugpunt

Intergemeentelijk

2020

Drugpunt volgt alcohol- en drugbeleid jeugdhuizen op

Alle gemeentes

2020

Drugpunt is jaarlijks aanwezig op de jeugdraad van de aangesloten
gemeenten.

Intergemeentelijk

2020

Meer van Zonder promoten bij jeugdverenigingen via
gemeentelijke ontlening materiaal

Alle gemeentes

2020

Feestwijzer bekend maken + polsbandjes

Alle gemeentes

2020

Alle gemeentes

2020

Stekene

afgelast

Alle gemeentes

Op vraag

JEUGDVERENIGINGEN, JEUGDHUIZEN EN JEUGDWERKERS

UITGAAN
Aansluiten bij het veiligheidsoverleg/vaste doorstroom
evenementen naar Drugpunt

ONDERWIJS
Stekelbakjesdag
Pakket ‘Play’ voor 1 graad secundair (leerkrachten)
ste
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Vlucht naar Avatar 5de-6de leerjaar

Kruibeke

afgelast

WELZIJN EN GEZONDHEID
Meer van Zonder promoten op alle adviesraden

Alle gemeentes

2020

ANDERE
Drugpunt stelt zich voor op adviesraden van de aangesloten
gemeenten.
Drugpunt ondersteunt drugpreventieactiviteiten op vraag van
organisaties
Drugpunt heeft overleg met de politie van elke gemeente

Alle gemeentes

2020

Alle gemeentes

2020

Alle gemeentes

2020
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Meetpunten / indicatoren

Gemeente

Timing

O.D. 1.5. Verschillende organisaties zijn gestimuleerd en ondersteund in het uitvoeren van een eigen,
dynamisch
drugbeleidsplan.
Coachings worden opgenomen door het CGG
Temse

JOC De Nartist (Temse)
Krui

Kruibeke

Kruibeke

JH Togenblik (Beveren)

Meetpunten / indicatoren

O.D. 1.6.

2020

Gemeente

2020

Timing

De verschillende lokale sectoren/actoren bundelen hun competenties binnen een lokaal netwerk.

Aanwezigheid en opvolgen Lokaal Drugoverleg (online)

4 verg / jaar

Beveren

Trekken van Lokaal Drugoverleg (online)

4 verg / jaar per LOD

Intergemeentelijk

2020
2020
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 2:
VROEGINTERVENTIE
Meetpunten /
indicatoren

Gemeente

Timing

O.D. 2.1. Vroeginterventie wordt aangeboden, zoals beschreven in de brochure: “Vroeginterventie als
eerstelijnshulp binnen een lokaal drugpreventiebeleid.”
Informatie en adviesgesprek

Intergemeentelijk

2020

Individuele vroeginterventie

Intergemeentelijk

2020

Doorverwijsgesprek

Intergemeentelijk

2020

Individuele vroeginterventie voor ouders van experimenterende tot problematisch
gebruikende jongeren.

Intergemeentelijk

2020

Meetpunten / indicatoren

Gemeente

Timing

O.D. 2.2. De bevolking en intermediairen kennen het vroeginterventieaanbod en doen een beroep op de
ondersteuning van Drugpunt .
Vroeginterventie is een thema op Lokaal Drugoverleg

Alle gemeentes

Intermediairs doen een beroep op de expertise van Drugpunt. Er vinden consultaties
plaats.

Alle gemeentes

Huisartsen en apothekers worden geïnformeerd over het begeleidingsaanbod van
Drugpunt.

Alle gemeentes

2020
2020
2020
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Meetpunten / indicatoren

Gemeente

Timing

O.D. 2.3. Er is structurele samenwerking met gespecialiseerde hulpverlening en met lokale diensten ifv
doorverwijzing van cliënten.
Vanuit Drugpunt wordt regelmatig contact opgenomen met doorverwijzers.
Drugpunt organiseert haar gesprekken ter plaatse ism de lokale OCMW's/diensten
Welzijn.
Er is overleg met CGG Waas en Dender

Alle gemeentes

continu

Alle gemeentes

continu

Alle gemeentes

continu

ESSENTIËLE RANDVOORWAARDEN OM DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN TE KUNNEN
HALEN:
Meetpunten /
indicatoren

Timing

RV1 Het uitgewerkte aanbod is kwalitatief
Drugpunt neemt actief deel aan het teamoverleg van de intergemeentelijke preventiewerkers (TiP en
TiPi)

maandelijks
continu

De Drugpreventiewerker leest specifieke literatuur om de expertise te verhogen.
Activiteiten worden planmatig uitgewerkt aan de hand van een I-plan.
Drugpunt neemt deel aan vormingen rond de drugproblematiek
Preventiewerker sluit aan bij het preventieteam van CGG Waas en Dender

Beschikbare I-plannen

continu
Ngl. aanbod
Maandelijks
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Meetpunten /
indicatoren

Timing

RV2 Het uitgewerkte aanbod sluit aan bij de Drugpuntsamenwerking, de Provinciale en Vlaamse visie.
Drugpunt volgt (en bepaalt mee) de afspraken van de
Drugpuntsamenwerking, zoals vermeld in kwaliteitshandboek.
Drugpunt neemt deel aan werkgroepen binnen de Drugpuntsamenwerking.

continu

Werkgroep Feestwijs
(Ilka)

Twee-maandelijks

Werkgroep Website
(Karen + Eline)

Twee-maandelijks

Werkgroep
Kwaliteit (Lies)

Meetpunten /
indicatoren

Twee-maandelijks

Gemeente
Timing

RV3 De werking van Drugpunt wordt nauwgezet geregistreerd en gerapporteerd
Als registratieprogramma voor preventie wordt het Vlaams programma: "Ginger" gebruikt
De vroeginterventie wordt de tewerkstelling binnen CGG Waas en Dender: EPD)
De leden van het beheerscomité ontvangen het kwartaalverslag (actieplan met resultaten) voor elk
beheerscomité.

2020
2020
2020
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Meetpunten /
indicatoren

Timing

RV4 De bevolking en intermediairs kennen het aanbod van de lokale dienst.
Drugpunt verspreidt informatie via sociale media (o.a. Facebook, Instagram)
Drugpunt wordt bekendgemaakt via folder en affiche
Bestuurders en intermediairs worden op de hoogte gebracht aan de hand van een samenvatting van het
jaarverslag.
De website geeft een overzicht van de lokale initiatieven.

maandelijks
2020
2020
2020
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