
WORKSHOP 
WERKEN MET TOOLKIT 

Educatieve en begeleidingsmethodieken 

voor asielzoekers 

29 november 2017 

SYMPOSIUM asielzoekers en vluchtelingen met ernstige psychiatrische problematiek 

Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, 

psychoactieve medicatie, gokken en gamen. 



PROJECT  Alcohol- en drugbeleid  
in opvangcentra voor asielzoekers 

■ Project nationale projectfinanciering Fedasil 
 

■ Inhoud van het project 

– Luik 1: Draaiboek A&D-beleid in OC 

– Luik 2: Toolkit begeleiding & educatie 

– Luik 3: Vorming A&D-hulpverlening 
 

 



TOOLKIT EDUCATIE 

Folders 

Affiches  

Infosessie  

Spel 



FOLDERS 

Te bestellen of downloaden 

via www.vad.be   

onder ‘materialen’ 

http://www.vad.be/


TOOLKIT BEGELEIDING 
Gebruik 

herkennen 

Bespreekbaar 
maken 

Inschatten  

Werken aan 
verandering 

Doorverwijzen 
en opvolgen 



CASUS 

Yussuf, een man 

van middelbare 

leeftijd die al 

meer dan twee 

jaar in het OC 

verblijft, komt je 

vertellen dat hij 

denkt een 

alcoholprobleem 

te hebben. 

Mariam, een alleenstaande vrouw is 

sinds 2 weken met haar zoontje in het 

OC, ze is zwanger. In haar medisch 

dossier staat dat ze vroeger wel eens 

grote hoeveelheden slaapmedicatie 

nam. 

Ali, een niet-begeleide minderjarige, 

heeft deze week al 2x gespijbeld, terwijl 

dat vroeger nog nooit was voorgevallen. 

Je ziet hem deze avond met rood-

doorlopen ogen. 



GEBRUIK HERKENNEN 

Signalen herkennen → vroegtijdig interveniëren 

Grotere kans op gedragsverandering! 

GEBRUIK BESPREEKBAAR MAKEN 

Vertrekken vanuit:  

→ bezorgdheid 

→ informatieve insteek 

WEERSTAND? 

Inzetten op communicatie 

in het algemeen.  



GEBRUIK BESPREEKBAAR MAKEN - methodieken 

 

 

Levenslijn 
 

Breder verhaal, afkomst & 

leefwereld. 

Bagage & sterktes. 

 

1. Gebruik + mijlpalen. 

2. Beïnvloedende 

factoren. 

3. Focus op sterktes + 

positief afsluiten. 

Welke middelen 
 

Via foto’s kennis in kaart 

brengen. 

 

1. Bezorgdheid uiten + 

foto’s bevragen. 

2. Opgemerkte signalen 

bespreken 

3. Bedanken + positief 

afsluiten. 

Voor- & nadelen 
 

Voor- & nadelen naast 

elkaar zetten, 

alternatieven zoeken. 

 

1. Voordelenpicto’s.  

2. Nadelenpicto’s.  

3. Samenvatten + 

argumenten voor 

verandering. 

4. Alternatieven voor 

gebruik. 



GEBRUIK INSCHATTEN 

Screeningsinstrument 

Openheid bij bewoner 

 WEERSTAND? 

Focus op keuzevrijheid 

Vermijd juist/fout-discussie 

In gesprek 

■ Mens: Wie is de gebruiker? 

■ Middel: Eigenschappen van 

het product? 

■ Milieu: Welke omgeving? 

WERKEN AAN VERANDERING 

■ Open voor verandering? 

■ Nog niet klaar?  

→ bespreekbaar maken, 

communicatie open houden. 

■ Nadelen uitleggen 

■ Doel bepalen / bereiken 

WEERSTAND? 
Signalen blijven opmerken 

Wijzen op verantwoordelijkheid 

Deur op een kier 



GEBRUIK INSCHATTEN - methodieken 

 

 

MMM-inschatting 
In gesprek, hoe riskant, 

welke impact? 

1. Antwoord zoeken op: 
• Mens: mening, reden, 

draagkracht, leeftijd, 

erfelijkheid. 

• Middel: product, 

hoeveel, hoe vaak, hoe 

ingenomen. 

• Milieu: familie, vrienden, 

cultuur. 

2. Eigen visie + visie 

bewoner. 

ASSIST 
 

Screeningsinstrument 

volwassenen 

 

1. Vragenlijst kopiëren + 

invullen 

• V1: ooit gebruik 

• V2-7: concreter 

• V8: injecterend 

gebruik 

2. Score berekenen + 

feedback. 

CRAFFT 
 

Screeningsinstrument 

jongeren 

 

1. Vragenlijst kopiëren + 

invullen 

• V1-3: laatste jaar 

gebruik 

• V4-9: extra vragen 

2. Score berekenen + 

feedback. 



WERKEN AAN VERANDERING - methodieken 
 

 
Wondervraag 

Focus op gewenste situatie, positief 

toekomstbeeld. 
 

1. Alle problemen opgelost. 

2. Vragen + haalbare doelen. 

3. Concrete veranderingen. 

Kortdurende interventie 
Aansluitend op Assist, terugkoppeling 

1. Toestemming feedback. 

2. Risico’s verminderen. 

3. Voor- en nadelen. 

4. Samenvatten. 

5. Alternatieven. – 6. Folder meegeven. 

 

 Verkorte BackPAC 
Type persoonlijkheid + bijhorende reacties 

1. Inleidende filmpjes. 

2. Analyse: gebeurtenis, gedachten, 

gevoelens, gedrag. 

3. Analyse jongere. – 4. Alternatieven. 

 

 

Trappenvraag 
Focus op uiteindelijke doel, 

veranderplan bedenken. 
 

1. Hoogste + laagste trede. 

2. Focus op sterktes. 

3. Positief afsluiten. 



DOORVERWIJZEN EN OPVOLGEN 

■ Gedifferentieerd aanbod 

– Doorverwijsgids VAD 

– De DrugLijn (078 15 10 20, skype, chat, mail) 

→ Contact opnemen met externe hulp 

■ Terugkoppeling naar bewoner → wat is HV 

■ Opvolgen  

VORMING 12 DECEMBER 2017:  
 

Aanpak van knelpunten in het werken met 
asielzoekers in de alcohol- en drughulpverlening. 
  
http://www.vad.be/opleidingen 


