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Cliënten met alcohol- of andere drugproblemen begeleiden, roept wel eens vragen op. Wie daarbij kan terugvallen op een alcoholen drugbeleid heeft het voordeel snel gedragen beslissingen te kunnen nemen. Een beleid creëert duidelijkheid voor cliënten én
maatschappelijk werkers en heeft zowel op preventief vlak als op vlak van begeleiding een duidelijke meerwaarde.

Feiten & cijfers
25% van de mannen en 8% van de vrouwen drinken meer dan de nieuwe Vlaamse alcoholrichtlijn, namelijk meer dan 10 glazen per week. Bij
ruim 500.000 personen in Vlaanderen spreekt men van problematisch alcoholgebruik. In heel wat sociale diensten is alcohol- of druggebruik
een dagelijkse realiteit die heel diverse vragen oproept.

Doelstelling
De wegwijzer biedt een praktische leidraad voor het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid op de sociale dienst van het OCMW. Een samenhangend geheel van afspraken over hoe er in de werking wordt omgegaan met cliënten en middelengebruik, zowel preventief als op vlak van
hulpverlening, vormt een belangrijke ruggensteun in de begeleiding.

Doelgroep
De wegwijzer richt zich tot iedereen die zich aangesproken voelt en het thema op de agenda wil zetten. Dit kunnen (hoofd)maatschappelijk
werkers zijn, die met hun team willen nadenken over hun rol en over de aanpak van problemen als gevolg van middelengebruik.
Beleidsmedewerkers en directie kunnen dit op het niveau van het hele OCMW (verschillende locaties of sociale centra) aankaarten en uitwerken.
Voor ondersteuning en coaching bij dit proces kan je een beroep doen op het regionaal CGG-preventiewerk tabak, alcohol en drugs (http://www.
vad.be/preventie-en-hulpverlening).

Materiaal
Het uitwerken van een beleid wordt in de wegwijzer vergeleken met het uitstippelen van een route langs verschillende
knooppunten, waarbij elk knooppunt 1 van de 7 stappen van een beleid voorstelt. Als sociale dienst beslis je zelf welke
stappen je uitvoert en in welke volgorde. Je creëert zodoende een route op maat, aangepast aan je team, je context
(stad of gemeente) en de cultuur binnen je dienst. De wegwijzer bevat voor elke stap methodieken, werkmateriaal,
praktijkvoorbeelden en tips om dit uit te werken.
Een ideaal vertrekpunt voor een beleid op maat van jouw sociale dienst.

Bestelinfo
De wegwijzer kan je gratis downloaden via www.vad.be.

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

