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Als voorziening kan je een belangrijke rol vervullen in het kader van de alcohol- en drugthematiek. Dit kan op verschillende vlakken: informeren en sensibiliseren, opmerken en inschatten van alcohol- en drugproblemen, deze bespreekbaar maken, begeleiden
en/of doorverwijzen, ondersteuning bieden als men in behandeling is…

Feiten & cijfers
Alcohol en andere drugs vormen een belangrijke maatschappelijke problematiek. De afgelopen jaren bleek dat mensen met een verstandelijke
beperking extra kwetsbaar zijn op vlak van middelengebruik. Bovendien komen zij, onder invloed van maatschappelijke tendensen zoals vermaatschappelijking van de zorg, desinstitutionalisatie en inclusie, meer en meer in contact met alcohol en andere drugs. In vergelijking met de
doorsnee populatie, leidt middelengebruik bij hen sneller en vaker tot problemen. Tegelijkertijd zijn de gangbare preventie- en behandelmethodieken niet zonder meer toepasbaar. Dit zorgt ervoor dat het werken met deze doelgroep niet eenvoudig is. Het leidde de afgelopen jaren tot een
toenemende aandacht voor deze thematiek en de omgang ermee.

Doelstelling
Door als voorziening een visie te bepalen en de eigen rol te omschrijven met betrekking tot de alcohol- en drugthematiek, creëer je een ondersteunend kader voor begeleiders en cliënten. Het voorkomen en beperken van middelengerelateerde problemen gebeurt bovendien het effectiefst
wanneer er een samenhangende en gemeenschappelijke aanpak is. Een beleid is met andere woorden een samenhangend geheel van afspraken over hoe de voorziening omgaat met de alcohol- en drugthematiek. Het vertrekt vanuit een visie die voortbouwt op de algemene visie van
de voorziening. Het bestaat uit vier pijlers: regelgeving, begeleiding, informatie en vorming en structurele maatregelen.

Materiaal
Met het draaiboek ga je zelf aan de slag.

Prijs / bestelinfo
Het draaiboek kan gratis gedownload worden via de online catalogus van VAD (www.vad.be/catalogus).
Hij kan ook besteld worden aan € 7.5 per exemplaar.

Meer weten?
Voor meer info kan je terecht bij het regionaal CGG-preventiewerk tabak, alcohol en drugs, intergemeentelijke of lokale preventiewerkers en
de Logo’s: http://www.vad.be/preventie-en-hulpverlening
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