ELK GEZIN GEZOND
INSPIRATIETABEL VOOR HUIZEN VAN HET KIND
PIJLERS





KOAP/KOPP

ZORG EN
BEGELEIDING

EDUCATIE EN VORMING

DOELGROEPEN




Ondersteuningsaanbod voor
minderjarige en volwassen kinderen
van ouders met een
afhankelijkheidsprobleem
Aandacht van sociaal werkers
(sociaal huis) voor kindsituatie (cfr.
Kindreflex): opleiding voorzien?
Clb’s, graad-coördinatoren
ondersteunen in herkennen en
omgaan met KOAP
Website ouders onder invloed










INSPIRATIETABEL ALCOHOL EN ANDERE DRUGS - ELK GEZIN GEZOND

Online hulptool GRIP:
zelfhulp voor KOAP
Begeleiding voor
problematisch
gebruikende ouders ivm
opvoeding
Aanbod voor KOAP
Vorming voor
intermediairs over
KOPP/KOAP via
Familieplatform
Netwerken Kinderen en
Jongeren: psy0-18
Opvoedingsondersteuningsproject
‘MAPA BOX’
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AFSPRAKEN
EN REGELS

OMGEVINGSINTERVENTIES







Babbelplekken voor gezinnen
Info rond doorverwijzing
Vorming voor leden van HvhK:
CGG (basisvorming, productinfo,
MMM, signalen herkennen,
bespreekbaar maken, …)
Aandacht in sociaal huis voor
ruimere context van cliënten: impact
van gebruik op het gezin

ZWANGERSCHAP EN
BORSTVOEDING



Sensibilisering risico’s en

informeren advies zwangerschap en
alcoholgebruik a.d.h.v.:
o Affiche
o Kennistest
o Folder over tabak, alcohol
en drugs tijdens de
zwangerschap
o flyer over zwangerschap en
alcohol voor meer kwetsbare
vrouwen: pre- peri- en
postnataal
o Info op
https://www.druglijn.be/tipsen-advies/zwangerschap
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Inspiratie
methodieken/screenings
tools:
o Screening
kwetsbare
vrouwen: project
‘Born in
Brussels’
(wanneer
weblink met tool
online staat)
o Screening
perinatale
mentale
gezondheidspro
blemen
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Vorming voor leden van HvhK:
CGG (basisvorming, productinfo,
MMM, signalen herkennen,
bespreekbaar maken, …)

OPVOEDINGSONDERSTEUNING











Ouderavond: Als kleine kinderen
groot worden (HvhKK)
Webinar voor ouders
Tupperware-concept rond Mocktails
=> ifv feestjes (nieuwjaar, plechtige
communie …) >
omgevingsinterventie
Adviseurs: vrijwilligers met een
migratieverleden.
Huiskamergesprekken om thema’s
bij mensen thuis binnen te krijgen
Infoavond via sociaal huis,
vereniging waar armen het woord
nemen, welzijnsschakel,
zelforganisatie, etc.: kwetsbare
ouders beter bereiken
Brochures voor ouders verspreiden
via loket HvhK
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Oudergespreksgroepen: 
CGG’s organiseren dit
voor ouders van
gebruikende kinderen
GRIP: online
tool/zelfhulp voor ouders
van gebruikende
kinderen
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Recht op
antwoord







Babbelplekken voor gezinnen?
Praatgroepen vrouwen
Groepsgesprekken in buurthuis
Standaard Mocktails op
familiefeestjes
Vorming voor leden van HvhK:
CGG (basisvorming, productinfo,
MMM, signalen herkennen,
bespreekbaar maken, …)



JONGEREN ALCOHOL





Kliklijsten > Affiches wc-deuren (vb. 
reclame JAC, link zelftest, info A&D)
(jeugd-)verenigingen: Tupperwareconcept rond Mocktails => ifv
feestjes met ouders van 10-12
jarigen (nieuwjaar, plechtige
communie …) >
omgevingsinterventie
Friends & Fun: educatief pakket
voor jongeren (15-18+) via beroepsen deeltijds onderwijs, leertijd en
deeltijdse vorming, jeugdwerk voor
kwetsbare jongeren,
jeugdhulpverlening.

Praten over alcohol,
drugs en gamen.
Inspiratiebox met korte
gespreksmethodieken
voor
jeugdhulpverleners.
BJZ, clb, JAC





Lokale
monitor op
planning voor
najaar (VTJeugd)
Nachtwinkels
sensibiliseren
(VT-Jeugd ?)
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Vorming voor leden van HvhK:
CGG (basisvorming, productinfo,
MMM, signalen herkennen,
bespreekbaar maken, link
kansarmoede en gebruik, …).
Online vorming voor leden van
HvhK
Agenderen op stuurgroep,
scholenoverleg (VT-Jeugd of
HvhKK ?)
Toolbox voor wie feestje organiseert
met sensibiliserend materiaal:
banners -16-18, polsbandjes, etc.
(vanuit gemeente voorzien – VTJeugd)
Alcoholvrije alternatieven en
gezonde hapjes aanbieden op
recepties (personeelsdienst en
evenementen)
Welzijnsbeurs / wel in je velcarrousel voor leerlingen via school
(Scholen)
DOS: Alcohol- en drugbeleid op
school

JONGEREN CANNABIS








Cannabiscampagne (beschikbaar
vanaf najaar 2019) met korte
methodieken voor, onderwijs,
sportclubs, jeugdbeweging, bjz,
ouders
Maat in de shit: educatief pakket om
met jongeren te werken rond
cannabis binnen onderwijs,
jeugdwerk, bijzondere jeugdzorg
Kliklijsten: affiches wc-deuren
(HvhKK)
Friends & Fun: educatief pakket
voor jongeren (15-18+) via beroepsen deeltijds onderwijs, leertijd en
deeltijdse vorming, jeugdwerk voor
kwetsbare jongeren,
jeugdhulpverlening.
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Praten over alcohol,
drugs en gamen.
Inspiratiebox voor
jeugdhulpverleners.
BJZ, clb, JAC




Veiligheid op
straat
Controle op
speelpleintjes
 lokaal
beleid
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Opleiding/pedagogische
studiedagen leerkrachten
Vorming voor leden van HvhK:
CGG (basisvorming, productinfo,
MMM, signalen herkennen,
bespreekbaar maken, …)
Online vorming voor leden van
HvhK
Meer verlichting, vuilbakken, andere
locatie voor jongeren ingericht weg
van speeltuintje
Welzijnsbeurs voor leerlingen via
school (Scholen/HvhKK)

