TRAINING VOOR PROFESSIONALS
IN DRUGPREVENTIE

ASAP-TRAINING PROJECT

INTRODUCTIE

Meer dan een dozijn Europese landen (Italië, België, Kroatië,
Estland, Griekenland, Litouwen, Letland, Polen, Slovenië en
Hongarije) en organisaties (UNODC, EMCDDA en EUSPR)
zijn betrokken bij het ASAP-project. Voluit staat ASAP voor
‘Effectieve drugpreventieresultaten verkrijgen doorheen
Europa, gebaseerd op analyse van preventiesystemen en
wijdverbreide professionele training’ ( Building effective drug
prevention results across Europe, based on prevention systems
analysis and widespread professional training).

Een van de belangrijkste doelstellingen van het
project is de competenties en vaardigheden van
personen actief binnen preventie te verhogen,
dit zowel wat betreft kwaliteitsstandaarden
als preventiewetenschap. Dit gebeurt door de
ontwikkeling en implementatie van een tweeledig
trainingsproces (training voor Master Trainers en
professionelen in drugpreventie).

WAAROM DEELNEMEN?

Als je je wetenschappelijke kennis over alcohol- en drugpreventie, kwaliteitsstandaarden en evidence-based interventies
wil verbreden of actualiseren, ben je zeer welkom om de
training te volgen.
De training biedt je:

✓ Mogelijkheden om met een gedegen theoretische
✓

✓
✓

achtergrond ervaringen uit te wisselen over het Europese
curriculum voor drugpreventie.
Tools en instrumenten om de kernboodschappen van
het Curriculum te leren kennen en om vaardigheden en
competenties rond de besluitvorming op het gebied van
drugpreventie in te oefenen.
Leermogelijkheden op basis van je eigen ervaringen en
reflecties op je manier van werken.
Uitwisseling met andere deelnemers.

VOOR WIE?

De training is ontworpen voor drugpreventie-professionals
(DDPs). Dat slaat op een aantal uiteenlopende profielen:

✓ Lokale besluitvormers en opiniemakers op vlak van preventie van
middelengebruik en gezondheid.

✓ Beleidsmakers die preventieknopen doorhakken op lokaal,
regionaal of nationaal niveau.

✓ Opiniemakers die vinden dat voorkomen beter is dan genezen,
✓

maar hun mening wetenschappelijk willen onderbouwen.
Beleidsmakers en preventiewerkers of -coördinatoren die invloed
uitoefenen op de besluitvorming en professionele ontwikkeling
binnen hun organisatie.

WAT MAG JE VERWACHTEN?

De training bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een
tweedaagse verkennende module waarin alle componenten
van het preventiecurriculum (EUPC) worden behandeld
(tweedaagse on-site training). Het tweede deel gaat o.b.v.
e-learning verdiepend in op verschillende preventiedomeinen. Dit alles wordt gecoördineerd door de Vlaamse
Master Trainers en onder supervisie van de projectpartners
binnen het ASAP-training project.
Binnen de training zal je ...
... kennismaken met de meest recente inzichten binnen de
preventiewetenschap die je zullen helpen bij het plannen van
preventiestrategieën.
... leren welke preventieprogramma’s het meest effectief zijn en
waarom.
... leren welke interventies effectief zijn binnen de school- en
familiesetting.
... leren hoe je binnen bedrijven en op lokaal niveau aan effectieve
preventie kan doen.
... kunnen bespreken welke omgevingsgerichte maatregelen er
genomen kunnen worden, opdat het voor mensen makkelijker
wordt om gezonde keuzes te maken.
... leren hoe de media kunnen ingezet worden als een effectief middel
om aan preventie te doen.
... de mogelijkheid krijgen om van gedachten te wisselen rond
beleidsbeïnvloeding binnen preventie.

DETAILS

On-site training op donderdag 17 september en
vrijdag 18 september 2020, onthaal met koffie vanaf 9.00 u.
Nadien nog een uitgebreide en verdiepende e-learning met
diverse opdrachten en enkele webinars.

KOSTPRIJS

Deze training maakt deel uit van een Europees gefinancierd
project. Daarom kunnen we de training gratis aanbieden.
Inschrijven is wel noodzakelijk, want de plaatsen zijn beperkt.

REGISTRATIE

Inschrijvingen staan open tot 1 september 2020 en kan enkel
via het inschrijvingsformulier op de VAD website.
https://www.vad.be/opleidingen/detail/europese-trainingvoor-drug-preventie-professionals

TRAINERS

Binnen het ASAP-project opgeleide mastertrainers:
• Johan Jongbloet, HoWest
• Annemie Coone, Hogent
• Cynthia Deman, CGG Waas en Dender
• Veerle Louwage, CGG Noord-West-Vlaanderen
• Marjet Vanderstraeten, ZorGGroep Zin
• Karen Vanmarcke, VAD
• Jolien Moernaut, VAD
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