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LOKAAL OVERLEG MIDDELENGEBRUIK AALTER-KNESSELARE 

VERSLAG VERGADERING 16 FEBRUARI 2016 

 

Aanwezig Ineke Poelman (OCMW Aalter), Karen Thewissen (OCMW Aalter), Julie Bekaert (De 

Katrol Aalter), Liefke De Witte (Steunpunt Lokaal overleg en Vroeginterventie), Ine 

Vandecaveye (jeugddienst Knesselare), Geertrui Delanoy (BKO Aalter), Nadine Van 

Oost (sociale politie Aalter-Knesselare), Greet De Meyer (vzw De Toevlucht), Marleen 

Vermeire (Kind & Gezin), Dimitri Plas ( Pedagogisch directeur Emmaüsinstituut 

Aalter)Joachim De Paepe (Drugpunt SMAK) en Jasmien Vandorpe (Drugpunt SMAK). 

Verontschuldigd Bieke De Neve (schepen Aalter), Hedeli Sassi (schepen Knesselare), Veerle Schoors 

(vclb Deinze), Katrien Cools (Emmaüs lagere school Aalter), Daan Terriere (lagere 

school Klavertje Vier Knesselare), Carina Deprest (De Beuk), Jolien Braeckman (Logo 

Gezond+ vzw), Galathea Goudeseune (Sint-Medardus), Bram Cappelle (OCMW 

Knesselare), Ann Verstuyf (psycholoog). 

 

1) Voorstelling Liefke De Witte 

Liefke De Witte is de vervangster van An Schelpe binnen het Steunpunt Lokaal overleg en Vroeginterventie. Zij 
neemt alle taken over van An zoals aanwezigheid op LOD (Lokaal overleg), aanwezigheid bij werkgroepen, 
aanwezigheid op beheerscomités, opmaken gezamenlijk jaarverslag drugpunten, organiseren teamoverleg 
drugpunten… 

 

2) Jaarverslag Drugpunt SMAK 

 
 
Het aantal vroeginterventiebegeleidingen in 2015 is gedaald in vergelijking met 2014. Dit komt o.a. doordat in 
het voorjaar van 2014 ook nog personen uit Maldegem, die toen nog deel uitmaakte van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband, werden begeleid. 
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Hoofdproduct: opvallend is dat 27% wordt begeleid rond het thema gamen 
Geslacht: het feit dat er even veel vrouwen als mannen worden begeleid, is te wijten aan het aantal moeders 
die worden begeleid in ouderconsult. 
 

 
 
Opvallend: meer aanmeldingen vanuit eigen initiatief! 
 
Preventie: 
 
Via sensibiliserende campagnes werden ± 40.000 personen bereikt 

 Feestwijzer: er werden ± 18.290 polsbandjes verspreid 

 Maak jezelf geen blaasjes wijs: ± 20.100 mensen bereikt via verspreiding van alcoholtesters 

 Effe uitblazen: 191 jongeren bereikt 

 Korte info- en hulpvragen: 112 personen bereikt 
 
Via preventiecampagnes werden ± 1.771 personen bereikt 

 Gamen: er werden 1.090 leerlingen van Emmaüs instituut bereikt door het invullen van de 
gamebevraging. Er werden 3 infoavonden georganiseerd waarbij 83 personen bereikt zijn 

 Vlucht naar Avatar: 42 leerlingen bereikt 

 Unplugged: 320 leerlingen bereikt 

 Maat in de Shit: 220 leerlingen bereikt 

 Trip: 330 leerlingen bereikt 

 Fuifstewards: 16 jeugdwerkers bereikt 



                                              

 Pre-drinken: 1.634 personen bereikt via invullen van enquête 
 
Er werden ± 1.307 intermediairs bereikt 

 733 intermediairs werden bereikt via overleg, coaching en vorming 

 WorkShOp: 10 intermediairs bereikt 

 Nieuwsflash: via 2 nieuwsbrieven werden 476 personen bereikt 

 Motiverende gespreksvoering: 30 intermediairs bereikt 
 

 Drugbeleid: 5 intermediairs bereikt 

 LOD: 4 keer samen gekomen waarbij 53 personen aanwezig waren 
 
Activiteiten LOD: 

 Opvoedingsondersteuning: uitwerken concept 

 Voorstelling projecten en organisaties: School is out (OCMW Aalter), De Toevlucht, De Katrol Aalter, 
Nok Nok (Logo Gezond+ vzw) en Kind & Gezin 

 Welzijnsinfo: voorstelling resultaten bevraging pre-drinken  

 Voorstellen jaarverslag en preventieactiviteiten Drugpunt SMAK 

 Doelstellingenplan 2016 
 
Het volledig verslag kan u nalezen via: http://drugpunt.be/jaarverslag 

 
 

3) Voorstelling resultaten tevredenheidsbevraging vroeginterventie 

In 2015 vond er een tevredenheidsbevraging plaats met als doelgroep (potentiële) doorverwijzers die enerzijds 

de bekendheid van Drugpunt en anderzijds de tevredenheid omtrent het vroeginterventieaanbod wilde 

nagaan. Deze enquête werd door 5 drugpunten verspreid en er hebben 79 personen deze bevraging ingevuld. 

 

Ik krijg geregeld te maken met middelengebruik Helemaal akkoord: 24 

Akkoord: 29 

Niet akkoord: 18 

Helemaal niet akkoord: 7 

Ik ken Drugpunt via (respondenten konden 

meerdere antwoorden geven) 

Website, sociale media,…: 24 

Preventiecampagnes, infoavond,…: 46 

LOD: 55 

Andere: 49 

Ik weet wat het VI-aanbod inhoudt Helemaal akkoord: 25 

Akkoord: 41 

Niet akkoord: 13 

Helemaal niet akkoord: / 

VI is nuttig Helemaal akkoord: 63 

Akkoord: 16 

Niet akkoord: / 

Helemaal niet akkoord: / 

Ik ken de folder Ja: 64 

Nee: 15 

Ik ken de website Ja: 52 

Nee: 26 

http://drugpunt.be/jaarverslag


                                              

 

 
 

Ik heb de afgelopen 2 jaar iemand doorverwezen 

naar Drugpunt 

Ja: 26 

Nee: 53 

Ik was tevreden over het VI-aanbod 

 

 

De cliënt was tevreden over het VI-aanbod 

Helemaal akkoord: 16 

Akkoord: 8 

Niet akkoord: 1 

Helemaal akkoord: 10 

Akkoord: 13 

Niet akkoord: 1 

Ik was tevreden over de mate waarin ik feedback 

kreeg betreffende de aanwezigheid van de cliënt 

Helemaal akkoord: 12 

Akkoord: 9 

Niet akkoord: 4 

In welke mate vindt u het belangrijk om 

feedback te krijgen betreffende de aanwezigheid 

Heel belangrijk: 17 

Belangrijk: 6 



                                              

van de cliënt Niet belangrijk: 2 

Waarom hebt u nog niet doorverwezen naar 

Drugpunt voor een begeleiding? 

Ik word niet geconfronteerd met jongeren met 

een drugproblematiek: 31 

Ik ken het begeleidingsaanbod onvoldoende: 6 

Ik werk samen met een andere dienst of 

organisatie: 6 

Andere: 14 

 

Andere:  

 De stap is te groot 

 Andere functie binnen organisatie 

 Drugprobleem moeilijk bespreekbaar binnen financiële begeleiding 

 Geen cliënten tot nog toe 

 Iemand anders had persoon al  

 Doorverwezen 

 Nog geen persoonlijke ervaring mee gehad, wel aangekaart, maar niet actief doorverwezen 

 Persoon dient mee te werken 

 Minder contact met jongeren 

 

4) Vorming WG voor de Week van de Opvoeding 

De Week van de Opvoeding loopt van 16 tot 23 mei 2016. Het thema is dit jaar ‘opvoeden, af en toe eens diep 

ademhalen!’ Met dit thema willen ze gezinnen aanmoedigen om af en toe eens stil te staan. Eens heel diep 

adem te halen. En te beseffen wat er nu, op dit moment, gebeurt. Om af en toe te zijn in plaats van te doen. 

 

De vraag werd gesteld aan de leden van het lokaal overleg om opnieuw deel te nemen aan de werkgroep. 

Volgende personen gaven zich op om deel te nemen: 

 Ine Vandecaveye 

 Julie Bekaert 

 Trui Delanoy 

 Greet De Meyer 

 

Alvast bedankt! 

 

5) Drugpunten onder druk 

Naar aanleiding van de interne staatshervorming binnen Vlaanderen worden de provinciale persoonsgebonden 
bevoegdheden overgeheveld. Hoe dit concreet vorm zal krijgen, is momenteel nog niet duidelijk. Wat wel zeker 
is wat betreft Drugpunt is dat 2016 (voorlopig) het laatste jaar is dat er een provinciale subsidie is voor de 
werking. 
 
Het beheerscomité van Drugpunt SMAK gaf toestemming om een nota op te maken t.a.v. het 
burgemeestersoverleg Meetjesland betreffende een regio uitbreiding, dus een uitbreiding van het 
werkingsgebied van Drugpunt SMAK. 
 

 
 
 
 



                                              

6) Varia 
 

 Vanaf april 2016 komt Joachim terug voltijds werken bij Drugpunt SMAK en stopt Jasmien bij Drugpunt 
SMAK 

 We bekijken in hoeverre we ondersteunend kunnen werken rond het thema middelengebruik bij de 
vluchtelingen die worden opgevangen in onze regio. 

 Het volgend lokaal overleg staat gepland op woensdag 25 mei 2015 van 12.15 u tot 13.30 u en zal 
plaatsvinden in Aalter. 


