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The manual

This manual is developed within the frame of Correlation – 
European Network on Social Inclusion and Health and is based on 
the activities within work package 4 (WP4) «Outreach and Early 
intervention», which was one of the five vertical working groups 
within Correlation II. The work and the manual build on the 
Outreach Manual of Correlation I (2007), this manual however;  
has a stronger emphasis on street based outreach work and focuses 
in particular on a younger target group.

The work package 4 (WP4) expert group consisted of partners 
from 12 countries; United Kingdom, The Netherlands, Italy, 
The Czech Republic, Serbia, Germany, Belgium, Slovenia, 
Portugal, Poland, Ukraine and Norway. The work package was 
coordinated by the City of Oslo Alcohol and Drug Addiction 
Service, Competence Centre, who were also responsible for 
the compilation of this manual. The coordination was 
supported by associated partner DISC in the United Kingdom.  
The DISC peer programme was inspirational for this project 
(detailed peer education programme in appendix). All partners have 
assisted in collecting information about the target group through 
examples of successful projects of outreach and peer work in their 
countries. They have also implemented various elements of their 
project approaches. Seven of the countries (Italy, Norway, Belgium, 
United Kingdom, Slovenia, Serbia and the Czech Republic) have 
facilitated focus group interviews with the target group giving an in 
depth insight and examples of good practice, to which we refer in 
the manual. Most of the practical examples in this manual are from 
services in Norway, Serbia and the United Kingdom. 

There has also been training and sharing of experience during the 
general meetings with the expert group in Amsterdam, Porto, and 
Prague. Continuous contact has been through correspondence and 
study visits. Experiences gained from these activities have been 
documented and form the basis of this manual.

Beside all people involved in particular we would like to thank all 
young people, who participated in the project, in the focus groups 
or during the outreach sessions. We learned a lot from their input, 
and they have been a source of inspiration throughout the project.

Anniken Sand
Katrin Schiffer
Eberhard Schatz

Correlation Team
Oslo, Amsterdam November 2011
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Background

Correlation II is a European network on social inclusion and health. 
The overall aim of Correlation is to tackle health inequalities, and 
to improve prevention, care and treatment services, targeting 
blood borne infection diseases   (BBID’s), in particular HIV/AIDS 
and viral hepatitis (HBV/HCV) among vulnerable and high risk 
populations (e.g. drug users, young people at risk, sex workers). The 
project works with an extensive network of grass root organisations, 
service providers, researchers and activists  throughout Eastern and 
Western Europe.

Target groups are service providers, including peer educators, 
notably those working in drug services, harm reduction facilities or 
health services for young people at risk; policy makers, notably those 
involved in policy development on drugs and BBID. The project 
approaches the issue from different angles and with interventions, 
which have been identified as effective, such as outreach/early 
intervention, e-health and peer support.

Main activities are to
Review models of good practice 
Implement field testing’s 
Develop guidance documents 
Develop and implement training modules 
Support and strengthen capacities of health service providers 
Influence policy agendas by formulating evidence based policy 
recommendations 

An essential method of Correlation II is the multi-disciplinary 
approach, which combines and bridges the gap between research, 
practice and policy. Correlation unites health experts from various 
professional and geographic backgrounds, including peer educators, 
and combines different approaches to improve health promotion. 

One of the work packages within Correlation particularly focused 
on the issue of outreach and early intervention. The expert group 
within this work package developed new methodologies and trained 
outreach workers in order to work more efficient with the target 
group and to improve access to education, social- and health related 
services for young vulnerable people between 16 and 23 years. This 
activity included programs for training harm minimization, as well 
as recruiting, training and supporting young peer educators. 

For more information about Correlation II, please check:   
http://correlation-net.org/ 
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The goal for This projecT was 
To find approaches To reach 

young people  by various  
early inTervenTion sTraTegies.
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inLeiDing

1.1.	 AchtErgronD

er zijn veel richtlijnen over hoe te werken met een volwassen 
bevolking, en er zijn ook talloze beschrijvingen van algemeen 
preventiewerk in jongerencentra en scholen beschikbaar. in 
deze handleiding willen we ons echter richten op jongeren 
in de leeftijd van 16 tot 23 jaar, die al experimenteren met 
drugs, maar nog niet zwaar verslaafd zijn aan een al dan 
niet illegale drug.

Deze jongeren zitten in een soort niemandsland: ze zijn niet 
volledig geïntegreerd in de maatschappij, maar vallen er ook 
niet buiten. Veel van hen werken of studeren nog, ze hebben 
vaak een eigen woning, en velen hebben nog banden met hun 
familie en een uitgebreid netwerk. Als ze in dit vroege stadium 
worden opgevangen, kan dit een verdere drugsverslaving en 
marginalisering voorkomen. 

Het doel van dit project was manieren vinden om deze groep 
te bereiken met behulp van diverse vroeginterventiestrategieën. 
Vroeginterventie houdt in een probleem vroegtijdig kunnen 
signaleren en aanpakken zodat het met weinig ingrijpen kan 
worden opgelost of verminderd. Veldwerk is een efficiënte 
manier om deze moeilijk te bereiken groep te identificeren en 
ermee in contact te komen.  

1.
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Volgens veldwerkers zijn jongeren in deze groep moeilijk te 
bereiken om de volgende redenen:
• ze zijn moeilijk te identificeren omdat ze hun druggebruik 

nog kunnen verbergen
• ze kunnen worden geïdentificeerd maar het is moeilijk om 

met ze in contact te komen
• er is contact met hen gelegd maar ze zijn niet bereid om mee 

te werken
• veldwerkers vinden het moeilijk om het gedrag te veranderen 

Uitdagingen
Jongeren vinden vaak van zichzelf dat ze hun druggebruik onder 
controle hebben. Daarom moet een veldwerker langere tijd 
betrokken zijn voordat het duidelijk wordt of het druggebruik 
al dan niet problematisch wordt, of voordat de persoon in 
kwestie toegeeft dat zijn of haar druggebruik problematisch is. 
Uiteindelijk bereiken vele jongeren een punt waarop ze zelf 
willen stoppen, maar bij sommigen van hen leidt hun levensstijl 
naar zowel meer verslaving als marginalisering, zodat ze minder 
banden hebben met de wereld van niet-druggebruikers. Dit 
maakt hun re-integratie in de maatschappij en de weg naar 
verandering zeer moeilijk. Tegelijkertijd is de afwezigheid van 
een identiteit als ‘druggebruiker’ een voordeel en een sterke 
motivatie tijdens het rehabilitatieproces.

Vele drugprogramma’s in Europa zijn gericht op oudere 
injecterende druggebruikers en ze zijn niet geschikt voor 
deze jongere groep die nog in de experimentele fase zit en 
dus niet noodzakelijk injecteert. De aanpak en programma’s 
moeten geschikt zijn voor jongere doelgroepen en moeten de 
daarvoor bestemde middelen gebruiken. Hier kan de ervaring 
van veldwerkers een belangrijke rol spelen, want ze kennen 
de scene en kunnen het vertrouwen van deze jonge mensen 
winnen. De veldwerkers weten welke programma’s het meest 
geschikt zijn voor jonge, experimenterende druggebruikers, en 
kunnen ondersteuning bieden en hen naar de juiste instanties 
doorverwijzen. Met andere woorden; vroegtijdig ingrijpen door 
een veldwerker is belangrijk om verdere marginalisering te 
voorkomen. 
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Toch zijn er nog groepen en personen waarmee het moeilijk is 
contact te leggen – zelfs door veldwerkers – en nog moeilijker 
is het om hun gedrag te veranderen. Een groep Correlation 
experts heeft verschillende methodes ontwikkeld om in contact 
te komen met deze jongeren. Tijdens het project is gebruik 
gemaakt van een aantal innovatieve strategieën, speciaal gericht 
op “achtergestelde” groepen.  

GOAL 
-  early inTervenTion by reaching  

hidden populaTions

FOCUS GROUPS PEER EDUCATION
TRAINING MOTIVATIONAL 

INTERVIEWING

methOd

PROJECTMODEL: 

OUTREACH INTERVENTIONS
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Doel: Vroeginterventie
Strategieën:  
a.) het verbeteren van veldwerk door zich in het bijzonder te 

richten op geïdentificeerde groepen, die gedurende langere 
tijd strategisch en systematisch worden gevolgd; buiten 
de “comfortzone” treden om in contact te komen met de 
moeilijkere jongeren

b.) focus groepen als middel om druggebruikers erbij te 
betrekken en om informatie te verzamelen over de behoeften 
van de doelgroepen 

c.) peer education om de verborgen doelgroepen te bereiken en 
positieve veranderingen te stimuleren 

d.) training in motiverende interviewtechnieken voor 
veldwerkers

e.) informatie voor andere hulpverlenende instanties en 
organisaties over het veldwerk

1.2.	 InhouD	En	gEBruIK	VAn	DE	hAnDlEIDIng

Voor wie is deze handleiding bedoeld?
deze handleiding is bedoeld voor professionele hulpverleners, 
die werken met of van plan zijn te werken met gemarginali-
seerde, “achtergestelde” jongeren die met drugs experimen-
teren.  

Wat staat er in de handleiding? 
De handleiding bevat praktisch advies en voorbeelden van het 
werk van het Correlation project. Hopelijk geeft de handleiding 
inspiratie en ondersteuning aan degenen die jongeren op een 
betere manier willen helpen en in een vroeger stadium willen 
helpen met hun druggebruik. De handleiding leert hoe u nieuwe 
aanpakken op kunt starten en de bestaande methodes kunt 
verbeteren. De handleiding beschrijft onze praktijkervaringen 
en biedt ook voorbeelden van trainingen voor veldwerkers en 
peer education projecten voor jongeren. 
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The manual will describe our pracTical 
experiences and also include Training 

examples for ouTreach workers and peer 
educaTion projecTs for young people.

experT group
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De belangrijkste methodes die erin worden beschreven 
zijn een combinatie van veldwerk en peer work. 
De focus groepen zijn een middel om de doelgroep 
te betrekken, en om informatie rechtstreeks bij de 
jongeren in te winnen, om ervoor te zorgen dat hun 
stem wordt gehoord. Bovendien wordt het begrip 
‘motiverende interviewtechnieken’ uitgelegd, een 
handige manier om de communicatie met de groep 
in kwestie te verbeteren en om veranderingen teweeg 
te brengen. 

Het achterliggende doel van dit project is om 
jongeren te betrekken bij alle aspecten van het werk. 
De handleiding is ontwikkeld op basis van bijdragen 
van veldwerkers uit verscheidene Europese landen en 
van jongeren die met hen samenwerken. Sommige 
benaderingen zijn wellicht bekend en worden 
misschien al gebruikt bij uw werk. Andere geven u 
hopelijk nuttige inzichten bij het ontwikkelen van 
nieuwe manieren om gemarginaliseerde jongeren te 
bereiken.

Hoe deze handleiding te lezen
De handleiding is ingedeeld in thema’s. Elk 
hoofdstuk begint met een beschrijving van de 
algemene achtergrond, waaronder ook de definities 
van bepaalde termen. Het werkproces en de 
praktijkervaringen vormen het grootste deel van elk 
hoofdstuk. De hoofdstukken worden afgesloten met 
een herhaling van de belangrijkste elementen en 
algemene aanbevelingen. 
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1.3.	 BEschrIjVIng	VAn	hEt	ProcEs	BInnEn	hEt	ProjEct

Tijdens de eerste correlation ii bijeenkomst in amsterdam 
(juni 2009) werd er een expertgroep gevormd die bestaat uit 
ervaren veldwerkers uit 13 europese landen. 

Tijdens deze bijeenkomst en later per correspondentie, werden 
er ervaringen gedeeld van verschillende achtergestelde groepen 
en erover gediscussieerd. Goede praktijkvoorbeelden werden 
verzameld en gedeeld. Alle veldwerkers identificeerden “moeilijk te 
bereiken” groepen in hun land, maar het werd duidelijk dat er een 
gebrek aan kennis was ten aanzien van deze achtergestelde groepen. 
Dit werd het focuspunt voor de eerste stappen van het project.

Focus groepen
Een van de voordelen van focus groepen is dat er inzichten worden 
verkregen in het gedeelde begrip druggebruik door jongeren en 
de manieren waarop mensen worden beïnvloed door anderen. 
Focus groepen zijn een goede manier om gebruikers te betrekken 
bij uw werk om actuele en juiste informatie te verzamelen. Om de 
behoeften van deze jongeren te identificeren, besloot de expertgroep 
in elk land met de doelgroep focus groepinterviews te houden. 

Door de expertgroep werd er een interviewgids ontwikkeld waarin 
werd vermeld hoe een groep tot stand kan worden gebracht, 
barrières kunnen worden opgeheven, en hoe informatie, duur en 
frequentie op kunnen worden genomen. Door focus groepinterviews 
op deze manier uit te voeren, was de verzamelde informatie 
onbevooroordeeld en schetste een accuraat beeld als beginpunt. 
 
Een aantal van de belangrijke thema’s waren:
• hoe mensen in de doelgroep risicogedrag definiëren
• wie zij vertrouwen
• hoe jongeren denken risicogedrag te kunnen veranderen

Zie bijlage 2 voor de volledige interviewgids. 
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Tien instanties uit Groot-Brittannië, Italië, Noorwegen, Servië, 
Slovenië, België en de Tsjechische Republiek hebben focus 
groepsessies met 120 jongeren mogelijk gemaakt. De deelnemers 
werden uitgekozen tijdens hun werk op straat. Jongeren die 
normaalgesproken contact met veldwerkers uit de weg zouden 
gaan, stonden ervoor open deel te nemen aan deze interviews. 
Dit werd schijnbaar gezien als een niet-bedreigende aanpak 
en opende de deur voor verscheidene “moeilijk-te-bereiken” 
groepen.

Gegevensverwerking
De informatie die werd verworven uit deze focus groepinterviews 
werd in kleinere seminars besproken (elke specifieke doelgroep 
had een bijeenkomst) met aanwezige gebruikers, veldwerkers 
en onderzoekers, omdat elke focus groep een ander doelpubliek 
heeft. De verzamelde informatie bij elke focus groep werd 
door het instituut dat de interviews uitvoerde gebruikt om de 
werkmethode en aanpakken te verbeteren. Zie het hoofdstuk 
over focus groepen voor meer informatie.

Door de focus groepen werd duidelijk hoe elke afzonderlijke groep 
jongeren het beste kon worden benaderd. Deze informatie was 
nuttig om zowel de gekozen veldwerk- als peerstrategieën vorm 
te geven. De jongeren vonden de ervaring van het deelnemen aan 
focus groepen waardevol en ze stelden het op prijs dat er naar hun 
mening werd gevraagd. Op deze manier hoorden we rechtstreeks 
van jongeren die niet altijd worden gehoord.

focus groups are a good way To  
include users in your work To collecT 

up-To-daTe and accuraTe informaTion. 
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Focus groepgegevens leidden tot de volgende veldwerkstrategieën:

• systematisch richten op groepen gedurende een tijdsperiode

• veldwerker aannemen met dezelfde culturele achtergrond als 
de doelgroep 

• informatie over harm reduction (beperken van 
gezondheidsschade door druggebruik) ontwikkelen met 
jongeren 

• bijeenkomsten organiseren met politie, kinderbescherming 
en andere relevante organisaties om ideeën uit te wisselen

• informatieavonden organiseren over drugs en de rol van 
veldwerkprogramma’s 

• veldwerkers die gevangenissen en gesloten afdelingen voor 
jongeren bezoeken

• informatiestands opstellen op prominente plaatsen bijv. op 
het centraal station 

• peers gebruiken om harm reduction boodschappen door te 
geven in hun eigen omgeving 
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Peer work
Uit de focus groepgegevens bleek het belang van peers als 
informatiekanaal voor druginformatie en ondersteuning. Er 
werd besloten peer education te gebruiken als een van de 
vroeginterventiestrategieën. DISC in GB heeft 15 jaar ervaring in 
het aanbieden van peer education en gaf de expertgroep training 
over hoe peer education op te starten, er verslag van te doen en 
te evalueren. 
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Drie instituten in Noorwegen, een in Servië en gedeeltelijk in 
een paar andere Europese landen werden door het peer education 
programma van DISCC geïnspireerd en hebben het geïmplementeerd. 
Duitsland, GB en Noorwegen deden verdere kennis op door aan 
peer uitwisseling te doen. Peer education wordt beschouwd als 
een effectieve wijze om verborgen groepen te bereiken. Door met 
peer educators te werken hoopten we de zeer specifieke groepen te 
bereiken die met drugs experimenteren, omdat de peer educators 
geloofwaardig zijn en toegang hebben tot de verborgen groepen.  

Na het eerste contact door doelgericht veldwerk en interviews 
met de doelgroep, vonden veldwerkers personen uit deze groepen 
die bereid waren om een training te ondergaan en peer educator 
te worden. De peer aanpakken die werden toegepast worden later 
beschreven. Door met peers te werken waren we in staat harm 
reduction boodschappen over te brengen aan jongeren buiten het 
bereik van de veldwerkers. We breidden de veldwerkstrategie uit 
met veldwerk dat wordt verricht door peer educators in hun eigen 
peer groepen. 

Motiverend interviewen
Motiverend interviewen is een cliënt-centrale en doelgerichte 
aanpak gericht op het bereiken van verandering en het betwisten 
van ambivalentie. Ons doel van working for change (werken voor 
verandering) met deze groep was om aanpakken te vinden voor 
jongeren die nog geen kennis hebben gemaakt met de negatieve 
effecten van hun druggebruik, of ambivalente gevoelens hebben 
over drugs. We kozen motiverend interviewen als aanpak omdat dit 
een gebruikersvriendelijke methode is geschikt om hun gevoelens 
ten aanzien van mogelijke verandering te onderzoeken.

Informatie aan andere hulpverlenende instellingen
Een aantal van de veldwerkorganisaties hadden bijeenkomsten 
met verschillende instellingen waaronder kinderbescherming, 
maatschappelijk werk en politie. Tijdens de bijeenkomsten 
werden de instellingen geïnformeerd over het veldwerk en de 
peer education programma’s. De peer educators waren in staat 
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de hulpverlenende instellingen waar ze eerder bij betrokken 
waren, te vertellen hoe het aanbod hun werkwijze verder kon 
ontwikkelen met de standpunten van de jongeren in gedachte. 

In een land gaven getrainde peer educators training aan de 
politie, deze training behandelde onderwerpen als drugs en 
hun effecten, straatbenamingen en de huidige straatwaarde van 
drugs. De hoofdnadruk van dit werk voor peer educators lag 
erin de politie en hun eigen standpunt tegenover jongeren te 
betwisten. Door middel van deze training werd de politie zich 
ervan bewust hoe vaak ze een oordeel troffen op basis van onjuiste 
informatie over de jongeren waarmee ze in contact kwamen, en 
dat ze hierdoor overkwamen als vijandig en niet in staat waren 
om effectief te communiceren met deze jongeren. De feedback 
van de politie was uitzonderlijk en er werd duidelijk waar zij hun 
werkmethode moesten veranderen. Deze training is permanent 
en wordt toegepast bij de opleiding van de nieuwe politieagenten 
en heeft vermeld gestaan in het nationale politiemagazine.

Doelgroepen van de expertgroepsleden

• Onze Italiaanse partner had een project genaamd PIN 
(ambulant nachtproject), waarmee ze contact wilden maken 
met jonge feestgangers. Zij werken ’s avonds laat met kleine 
vragenlijsten op straat.

• DISC in GB hebben een uitgebreid peer education 
programma met jongeren over verschillende thema’s 
waaronder bewustwording van wapengeweld, risicovol 
gedrag (seksueel gezond gedrag) en drugs 

• Novadic-Kentron in Nederland verricht veldwerk met 
peer workers op straat, met peer educators op feesten, en 
daarnaast bieden ze ook drugtesten aan
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• Barca-Leeds in GB werken om mensen bewust te maken 
en geïnformeerde keuzes te maken in hun levens en hen 
ondersteuning te bieden wanneer ze iets willen veranderen; 
veldwerk/detached jeugdwerk en buurtwerk in buurten met 
jongeren die recreatief drug gebruiken 

• Travail de Rue in België doet veldwerk /detached jeugdwerk 
en buurtwerk

• Semiramis in de Tsjechische republiek verricht veldwerk en 
harm reduction met oudere injecterende gebruikers

• Veza, Servië zijn bezig met veldwerk om drug injecterende 
jongeren te vinden voor een peer project

• Gangway - Team Treptow in Duitsland zijn bezig 
met veldwerk en buurtwerk en doen mee met een 
jongerenuitwisselingsproject met Noorwegen en Groot 
Brittannië

• APDES, Portugal, is bezig met veldwerk met 
gemarginaliseerde jongeren

• DrogArt, Slovenië doet peer work met studenten en op 
feesten

• Nordstrand/Bjerke, Noorwegen, doet veldwerk /detached 
jeugdwerk en peer education 

• De jeugdinstantie van de stad Oslo doet veldwerk en peer 
work bij de jongeren die rondhangen in de stad, jonge 
injecterende druggebruikers en kwetsbare groepen als 
migranten



23

WERKEn  mET RISICOjOnGEREn || hoofdsTuk 1 || InlEIDInG

Onze hoofdvragen (Q) en veronderstellingen (A) waren: 

Q: Hoe kunnen we verborgen groepen identificeren en ermee in contact 
komen?  

A: Door veldwerk en focus groepen

Q: Hoe kunnen we deze groep bereiken en met ze werken en hoe kunnen 
we de doelgroep doorverwijzen naar de bestaande organisaties? 

A: Door de communicatie met de doelgroep te verbeteren. 
Systematisch ondervragen, motiverend interviewen, systema-
tische informatiewerkzaamheden naar andere organisaties 

Q: Hoe kunnen we activiteiten starten voor preventie en 
vraagvermindering van drugs?  

A: Door peer education en dialoogbijeenkomsten

Q: Hoe kunnen we seksueel gezond gedrag en veilig druggebruik 
stimuleren?  

A: Door peer education en dialoogbijeenkomsten

door de veldwerkaanpak te veranderen en dit deel 
van de jonge druggebruikers in een vroeg stadium 
van hun druggebruik, kan ze een belangrijke 
kans geven om hun levensstijl te veranderen 
en daarnaast de drugpatronen aanzienlijk te 
verminderen. door deze kwetsbare druggebruikers 
vroeg te bereiken en ze harm reduction strategieën 
te bieden, kunnen we verminderen dat hun 
druggebruik zich ontwikkelt naar injecteren. 
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2.1.	 WAt	Is	Er	AnDErs	AAn	WErKEn	mEt	jongErEn?

een van de doelstellingen van veldwerk is het betrekken van 
de gemarginaliseerde delen van de bevolking; in dit geval 
jongeren die niet door andere instanties worden bereikt. het 
is onze ervaring dat druggebruikers op een zeer jonge leeftijd 
worden geïdentificeerd en geholpen door ouders, school, 
politie, veldwerkers en andere organisaties voor jongeren. 
er is een ontwikkeling geweest van meer gespecialiseerd 
aanbod voor druggebruikers die actief zijn in de open 
drugsscene in de grotere steden. binnen bepaalde delen van 
europa is de gespecialiseerde drughulpverlening nog steeds 
beperkt die kwetsbare jongeren helpt tussen 16-23 jaar die 
regelmatig drugs gebruiken.
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Een aantal redenen waarom het zo moeilijk is om in contact te 
komen met die druggebruikers is dat: 
• ze vaak zelfstandig in een eigen flat wonen
• ze toegang hebben tot een lokaal netwerk van drugdealers
• ze geen open drugsscene hoeven te bezoeken in de centrale 

gebieden 
• ze zichzelf niet identificeren met de meer “zichtbare” 

druggebruikers 
• ze vinden dat ze hun druggebruik onder controle hebben 
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2.2.	 WAArom	moEt		DE	nADruK	WorDEn		gElEgD	oP		 	 	
	 jongErEn?

het is onze ervaring dat de open drugsscene beter toegankelijk zijn 
voor veldwerkers en andere hulpverleners. jongere druggebruikers 
hebben vaker de neiging hun druggebruik te “verbergen” en 
velen van hen erkennen niet dat hun druggebruik problematisch 
genoeg is om hun levensstijl te willen veranderen. vaak geven ze 
niet toe dat hun druggebruik problematisch is en ze zullen ze zich 
terugtrekken bij confronterend contact. Ze genieten nog steeds 
van de leukere kanten van het druggebruik en hebben nog geen 
ervaring met de negatievere kanten. hierdoor wordt het werken 
naar positieve verandering een nog grotere uitdaging. 

Zelfs als jongeren de negatieve effecten van druggebruik 
ondervinden, zoeken ze nog niet altijd hulp, of weten zelfs niet 
waar ze hulp kunnen vinden. Sommigen zijn misschien bekend bij 
of hebben contact met de lokale veldwerkorganisatie. Werken met 
de ambivalente gevoelens van deze jongere ten aanzien van hun 
druggebruik, vereist een methode die deze ambivalentie accepteert. 
Motiverend interviewen is een methode om te veranderen, maar 
rekening houdend met de behoeften van deze groep, is er een 
sterke nadruk op het onderzoeken van gevoelens en weerstand 
tegen verandering. Het is daarom een geschikte methode voor deze 
groep; later in deze handleiding kunt u meer lezen over hoe u deze 
methode kunt gebruiken.
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2.3.	 KEnmErKEn	VAn		DE	DoElgroEP	BInnEn		
	 hEt	ProjEct

de nadruk binnen ons project was om op effectieve manier 
te werken met gemarginaliseerde jongeren tussen 16 en 23 
jaar die experimenteren met drugs of tijd doorbrengen in 
een omgeving waar drugs worden gebruikt. Ze hoeven zich 
niet noodzakelijk te injecteren, maar er kan sprake zijn van 
meer problematisch druggebruik. bij veldwerk worden zowel 
de jongeren die met drugs experimenteren betrokken als 
degenen die het risico lopen meer ernstige drugproblemen te 
ontwikkelen.

 
De doelgroep heeft veel van de volgende kenmerken:
• voortijdig schoolverlaters en/of werkeloos
• armoede
• zich inlaten met druggebruikende peers
• alcohol en/of druggebruik op jonge leeftijd /recreatief 

gebruik van drugs
• slechte band met ouders
• onstabiele leefomstandigheden – veel verhuizen, wonen bij 

vrienden (op de bank slapen)
• ouders/broers/zussen met druggebruik 
• betrokken bij subculturele groepen
• migratie-achtergrond, net gearriveerd of slecht geïntegreerd 

in de maatschappij

Aan veldwerkers werd gevraagd de achtergestelde groepen 
te identificeren. Met de term veronachtzaamd bedoelen we 
mensen in de volgende groepen:
• mogelijk moeilijk te identificeren omdat ze in staat zijn hun 

druggebruik verborgen te houden
• ze zijn geïdentificeerd als druggebruiker maar moeilijk om 

ermee in contact te komen
• er is sprake van contact maar ze willen niet meewerken met 

de veldwerkers
• werken aan verandering wordt gezien als te moeilijk 



de expertgroep voerde een enquête uit over de situatie van veldwerk 
in europa met de hulp van leden van het correlation ii netwerk. de 
enquête werd verstuurd naar 400 veldwerkorganisaties waarvan er 84 
antwoorden van 23 landen.

28

Tweederde van de reagerende organisaties zijn niet-
gouvernementele organisaties die hun financiële 
middelen hoofdzakelijk ontvangen van de staat en 
de lokale gemeente. Veel moeten elk jaar opnieuw 
financiering aanvragen. Hun cliënten lopen uiteen 
van jongeren tot volwassenen waarbij drugs de 
hoofdkwestie is. Tweederde van hen heeft een soort 
van peer work, maar de betrokkenheid van peers is 
verschillend. Peers worden belangrijk beschouwd bij 
het ontwikkelen van aanbod omdat ze een doelgroep 
nodig hebben als centraal aandachtspunt en ze 
gemakkelijk aanspreekbaar zijn. De organisaties 
bieden hun cliënten gezondheidsbevordering, 
informele educatie, ondersteuning, harm 
reduction en verwijzingen naar andere 
instituten. De organisaties hebben 
de behoeften van hun doelgroepen 
als aandachtspunt en het aanbod is 
laagdrempelig – gemakkelijk te bereiken 
voor de doelgroep. De grootste obstakels 
van dit werk zijn een gebrek aan 
middelen en een gebrek aan permanente 
financiering. 

Zie bijlage 1 voor een vollediger overzicht.

2.4.	 VElDWErK	In	DE	EuroPEsE	contExt	–		
	 EEn	oVErzIcht	In	VogElVlucht
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3.1.	 AchtErgronD	En	DEfInItIEs

vroeginterventie is zo vroeg mogelijk ingrijpen om verdere 
schade te voorkomen. een probleem identificeren en 
aanpakken in zo’n vroeg stadium dat het probleem verdwijnt 
of wordt verminderd met beperkte interventie1. 

Vroeginterventie kan een doel of een strategie zijn, maar is geen 
methode op zich. Er is de laatste tijd een groeiende bewustwording 
ten opzichte van vroeginterventie in Europa. Dit kan de trend 
van besluitvormers veranderen die afwachten met het oplossen 
van het probleem van jongeren die met drugs experimenteren 
totdat het heeft geleid tot vast druggebruik, en het druggebruik 
“zichtbaar” is, of overlast veroorzaakt. Maar belangrijker nog is 
dat vroeginterventie veel lijden kan vermijden voor zowel de 
persoon in kwestie als zijn/haar familie en vrienden. 

Vroeg- 
interVentie

WERKEn mET RISICOjOnGEREn || hoofdsTuk 3 || VROEGInTERVEnTIE

3.

1 «From Concern to Action» (vertaling van auteur), Norwegian Directorate of Health, 03/2010
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Veldwerk is een efficiënt hulpmiddel bij vroeginterventie. 
In contact zijn met grotere groepen jongeren maakt 
het na verloop van tijd gemakkelijker om tekenen of 
symptomen van druggebruik te ontdekken en zo vroeg 
mogelijk in te grijpen. Het is een effectieve manier om 
in contact te komen met risicovolle personen in hun 
eigen omgeving. Het is een manier om relaties op te 
bouwen die het begin kunnen zijn van het veranderen 
van risicovol gedrag.
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Vroeginterventie kan ergens tussen preventie en behandeling 
worden geplaatst. Oorspronkelijk werd vroeginterventie gebruikt 
om interventies te beschrijven die plaatsvonden vroeg in het 
leven van een persoon. Nu wordt de term ook gebruikt voor 
interventies die in gang worden gezet in een vroeg stadium 
wanneer de problemen zich ontwikkelen. Dit houdt in dat niet 
alleen kinderen en jongeren mogelijke doelgroepen zijn, maar 
dat vroeginterventie ook wordt gebruikt voor andere groepen. 
Vroeginterventie is vermijden dat kleine problemen chronisch 
worden. De timing van de interventie is cruciaal. Soms kan er 
maar een kans zijn, inhoudend dat na een bepaald punt het niet 
meer mogelijk is om het probleem op te lossen met laagdrempelige 
interventies. Het probleem is mogelijk geëscaleerd, wat ertoe 
heeft geleid dat de persoon nog meer is gemarginaliseerd en er 
grotere interventies nodig zijn.

3.1.1. Kerncompetentie voor een succesvolle vroeginterventie

De veldwerker moet de volgende vaardigheden hebben om 
effectieve interventies uit te voeren: 

• kennis van risico- en beschermende factoren 
• kennis van tekenen en symptomen van druggebruik
• kennis van kritische stadia in de ontwikkeling van kinderen/

jongeren 
• rolbewustwording: het is essentieel dat de professionele 

hulpverlener zijn/haar rol begrijpt bij het ontdekken, 
ingrijpen en handelen op basis van bezorgdheid om een 
persoon of groep

• kennis van routines en procedures op de eigen werkplek en 
op de rest van de help-service

• contact met de risicovolle bevolkingsgroep (op cit).

2 «Resilience and Vulnerability - Adaptation in the Context of Childhood Adversities» Edited by: Suniya S. Luthar, Columbia University, New York (2003)
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3.1.2. Risicofactoren

Volgens de psychologische literatuur  zijn er bepaalde trekken 
die een jongere meer risico geven. De volgende beschrijvingen 
kunnen ons iets vertellen over wie van de jongeren waar we mee 
werken mogelijk kwetsbaarder is dan anderen:
• sociaal minder bekwaam
• betrokkenheid bij antisociale bezigheden
• rondhangen in een druggebruikende omgeving
• vroegtijdige schoolverlaters
• dakloos of conflicten thuis
• migratieachtergrond met slecht netwerk

Ook andere factoren als het veranderen van school of overgang 
van school naar werk kunnen kwetsbare periodes zijn voor 
jongeren die anderszins niet worden beschouwd als een 
risicogroep. In het algemeen richt vroeginterventie zich op het 
versterken van beschermende factoren en het verminderen van 
de mogelijke schade van risicofactoren.

3.1.3. Beschermende factoren

De volgende factoren worden beschouwd als beschermend. 
Dit houdt in dat hoewel jongeren risico lijken te lopen, de 
aanwezigheid van een aantal van de volgende factoren de impact 
van de negatieve factoren kan verminderen, of die negatieve 
ervaring hen minder schade aandoet dan de personen die ze 
niet hebben. Dit wordt ook wel veerkracht3 genoemd. Deze 
factoren zijn bijvoorbeeld een positieve relatie met een bekwame 
volwassene, goed kunnen leren en probleemoplossend zijn, 
betrokken zijn met andere mensen, vaardigheden hebben en 
waargenomen effectiviteit hebben die wordt gewaardeerd door 
henzelf of de maatschappij4. 

2 «Resilience and Vulnerability - Adaptation in the Context of Childhood Adversities» Edited by: Suniya S. Luthar, Columbia University, New York (2003) 3 Veerkracht kan worden gedefinieerd als een aantal kwaliteiten die een persoon helpt veel de van de negatieve effecten van 
tegenslag te weerstaan…….In ogenschouw nemende wat er met hen is gebeurd, doet een veerkrachtig kind het beter dan 
hij of zij zou moeten (Gilligan, R. (2000) Adversity, resilience and young people: the protective value of positive school and 
spare time experiences. Children and Society, Vol 14 (1), 37-47 (Tegenslag, veerkracht en jongeren: de beschermende waarde 
van positieve school- en vrijetijdservaringen) Wikipedia (vertaald): Veerkracht is in de psychologie het positieve vermogen 
van mensen om met stress en tegenslag om te gaan. Dit ‘omgaan met’ kan ertoe leiden dat een individu “zich hervindt” 
naar een eerdere staat van normaal functioneren, of deze blootstelling aan tegenslag gebruikt om een “verhardend effect” 
te creëren en beter te functioneren dan verwacht. Veerkracht wordt meestal beschouwd als een proces, en niet als een 
eigenschap van een persoon 
4 Masten, A., Best, K and Garmezy, N (1995) «Resilience and Development: Contribution from the study of children who 
overcome adversity» in: Development and Psychopathology 2, 425–444.
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Al met al is het beschermend om het volgende te hebben:
• tenminste een belangrijke andere stabiele persoon in hun leven
• vrienden
• sociaal zeer bekwaam
• hebben van een gevoel van eigenwaarde
• vaardigheid/jezelf iets eigen maken – goed in iets zijn
• gevoel van sociale coherentie en betekenis van het leven

Dus hoe kunnen veldwerkers deze informatie gebruiken in 
hun werk om de impact van de risicofactoren te verminderen, 
en om de veerkracht van de jongeren te vergroten? 

Bij WP4 werden deze risicogroepen vroeg 
geïdentificeerd en een aantal van de volgende strategieën 
geïmplementeerd:
• de middelen vinden – iedereen heeft ze, al dan niet op 

het eerste gezicht
• erachter komen wat de jongere motiveert
• helpen een positief gevoel van eigenwaarde te 

versterken
• ontwikkelen van talenten en interesses
• een gevoel geven iets bereikt te hebben door middel van 

geschikte uitdagingen 
• de jongere helpen positieve relaties met familie en 

vrienden in zijn/haar omgeving op te bouwen 

 
3.1.4. Ethische aspecten

Zelfs als een persoon behoort tot een zogenaamde risicogroep 
of bepaalde tekenen van problematisch gedrag vertoont, 
betekent dit niet dat hij/zij problemen zal ontwikkelen. 
Dit is uiterst belangrijk om in gedachten te houden. Deze 
manier van “categoriseren” laten gewoon zien dat meer 
personen in deze groepen statistisch gezien de neiging 
hebben problemen te ontwikkelen in een bepaald stadium 
dan heel de jeugdbevolking als geheel en zou nooit gebruikt 
moeten worden om jongeren een etiket op te plakken.
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Het ligt in de aard van vroeginterventie dat als er vroeg wordt 
ingegrepen de persoon het er mogelijk niet mee eens is dat 
er daadwerkelijk sprake is van een probleem. Het is daarom 
een risico om te betuttelend te zijn in het definiëren van een 
probleem wanneer de persoon het er niet noodzakelijkerwijs 
mee eens is dat er een is. Respect voor het eigen inzicht van de 
persoon in de situatie is cruciaal en zou altijd aan de basis van 
maatschappelijk werk moeten liggen.
	
3.2.	 BElAngrIjKE	ElEmEntEn	BIj	VroEgIntErVEntIE		
	 En	gElEErDE	lEssEn
 
3.2.1. Van bezorgdheid tot actie

U hebt geen bewijs nodig van druggebruik om te beginnen te 
werken met een jongere. Het is belangrijk om te reageren op 
de symptomen en op kennis van de leefsituatie van de jongere, 
ook als deze misschien niet gerelateerd zijn aan druggebruik. 
Vroeginterventie is erop gericht om de impact van risicofactoren 
te verminderen en de beschermende factoren van de persoon in 
kwestie te versterken.

Ervaren veldwerkers melden vaak dat ze een gevoel hebben 
bij jongeren die misschien meer steun nodig hebben wanneer 
ze jeugd ontmoeten tijdens veldwerk. Dit gevoel, of ”intuïtie”, 

respecT of The person’s own percepTion 
of The siTuaTion is crucial and should 
always lie aT The basis of social work.
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is vaak gebaseerd op een groot aantal kleine tekenen. 
Veldwerkorganisaties zouden er hun voordeel mee kunnen doen 
als zij hun medewerkers aanmoedigen om open te overleggen 
over wat deze kleine tekenen zijn, en zich bewust te zijn van 
deze stille kennis die hun personeel heeft. Het kan een idee zijn 
om mogelijkheden te creëren om te zorgen dat de praktische 
kennis tussen ervaren en minder ervaren personeel binnen de 
instantie kan worden overgedragen.

3.2.2. Wat zijn de voordelen van vroeginterventie?

• niet toestaan dat problemen escaleren 
• minder intense interventies noodzakelijk
• de emotionele last voor individuen, hun families en de 

maatschappij als geheel worden vermeden
• kostenefficiënt5

• geeft meer mogelijkheid voor verandering in een vroeg 
stadium wanneer problemen zich ontwikkelen

3.2.3. Vroeginterventie en veldwerk

Het bewustzijn van de kwesties waar jongeren mee worden 
geïdentificeerd wordt steeds groter, en dragen hierdoor bij aan 
hun kennisbestand. Ze ontmoeten jongeren in verschillende 
omgevingen bij andere organisaties; ze krijgen de kans het 
individu te zien in verschillende contexten om zo het beeld te 
verbreden. Veldwerkers zullen een uitgebreide kennis hebben 
van de plaatsen waar jongeren komen, waardoor ze beter in staat 
zijn te beoordelen of een jongere risico loopt of niet. Veldwerkers 
zijn flexibel in hun aanpak waardoor relaties kunnen worden 
opgebouwd en ze klaar staan wanneer de jongere ervoor klaar 
is om te beginnen met de interventie. Op deze manier verlagen 
veldwerkorganisaties de drempel om vroeginterventie te starten 
voor gemarginaliseerde groepen.

5 De preventie dat een persoon een vaste druggebruiker wordt, bespaart de maatschappij heel veel 
geld, in Noorwegen komen de berekende levensduurkosten van een druggebruiker op 2,5 miljoen 
euro (PPP Erling Pedersen, Director Bergen Clinics 2005).
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3.2.4. Belangrijke elementen van vroeginterventie

Vroeginterventie is een manier om te voorkomen 
dat problemen escaleren door de juiste maatregelen 
te starten en te implementeren. Om te zorgen dat 
vroeginterventie slaagt, moeten veldwerkers op de 
hoogte zijn van  

• risico- en beschermende factoren 
• tekenen en symptomen van druggebruik
• wat de kritische fases zijn in de ontwikkeling van kinderen/

jongeren en in het leven van volwassenen 
• bewustzijn van hun rol in het ontdekken, ingrijpen en 

handelen op basis van bezorgdheid om een persoon of groep
• moed en de kans om te handelen
• kennis van routines en procedures op de eigen werkplek en 

in de rest van de hulporganisatie
• contact met de risicobevolking
• vroeginterventie is een middel om te vermijden dat 

problemen escaleren
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veldwerk wordt gebruikt om een breed scala aan 
activiteiten te omschrijven zoals
•	 de	verspreiding	van	schadeverminderend	materiaal
•	 werken	met	individuen	die	zich	in	crisis	bevinden
•	 therapeutische	interventies
•	 preventief	werk	in	de	gemeenschap6. 
 

6  Zie Svensson, Njål Petter og Tommy Huseby. 2003. Outreach work with young people: Young drug 
users and young people at risk. P-PG/prev (2003) 6. Council of Europe, and Outreach work among 
marginalised populations in Europe. Guidelines on providing integrated outreach services 2007. Stich-
ting Regenboog, AMOC Correlation Network 
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4.1.	 AchtErgronD	En	DEfInItIEs

Björn Andersson7 omschrijft veldwerk als volgt:  

“Veldwerk is een contact makende en middelen-bemiddelende 
sociale activiteit, uitgevoerd in omgevingen en situaties die 
de veldwerker niet controleert of organiseert. Het is gericht 
op individuen en groepen die anderzijds moeilijk te bereiken 
zijn en gemakkelijk toegang nodig hebben op het krijgen van 
ondersteuning”.

4.
VeLD-

Werk en 
mAAtscHAP-
PeLijk Werk 

oP strAAt

7  Björn Andersson, European Journal of Social Work, «Finding ways to the hard to reach -  
considerations on the concept and content of outreach work» in print 2011 
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Hij benadrukt dat het werkt zich afspeelt in situaties of 
omgevingen die niet worden gecontroleerd door de veldwerker, 
en dat er wordt gewerkt aan het krijgen van contact met moeilijk 
te bereiken groepen om middelen en informatie te verspreiden.

EMCDDA8 definieert het op deze manier:  
“Veldwerk op druggebied is een proactieve methode die wordt 
gebruikt door professionele hulpverleners en getrainde vrijwilligers 
of peers om contact te krijgen met druggebruikers. De methode is 
erop gericht de gebruikers te informeren over de risico’s die gepaard 
gaan met het nemen van drugs, ze te ondersteunen bij het verlagen 
en weghalen van dat risico, en/of ze te helpen hun fysieke en 
psychosociale omstandigheden te verbeteren op een individuele of 
collectieve wijze.” 

Deze definitie legt meer de nadruk op het informatieve deel van 
het risico- of schadeverminderende element, en maakt geen 
melding van de omgeving waarin het werk plaatsvindt. Volgens 
EMCDDA, kan veldwerk worden onderverdeeld in aan huis wat 
betekent veldwerk bij de mensen thuis, ambulant is veldwerk 
verricht in het kader van andere gemeenschapsinstellingen 
zoals gevangenissen, jeugdclubs, scholen en gezondheidscentra. 
Detached jeugdwerk is verbonden aan instellingen maar vindt 
plaats op straat, treinstation, of winkelcentra. Het verschil 
tussen ambulante en detached verschilt per land. Sommige 
straatwerkers maken een duidelijk onderscheid tussen 
“veldwerk” en “detached jeugdwerk”, en anderen zijn van mening 
dat de verdeling tussen “veldwerk” en “detached jeugdwerk” een 
kunstmatige is9. 

Detached jeugdwerk vindt vaak plaats met een jongere 
leeftijdsgroep; uit onderzoek bleek dat de grootste groep waar 
de detached jeugdwerkers mee werkten jonger dan 16 jaar 
oud was10. De zuid-Europeanen hebben een sterke traditie in 
straatpedagogiek en of straateducatie, ook meestal gericht op 
pubers. Op hetzelfde moment is het educatieve gedeelte ook 

8 European Monitoring Centre of Drugs and Drugs Addiction (EMCDDA) 1999. Outreach Work Among 
Drug Users in Europe: Concepts, Practice and Terminology Luxembourg: Insights, issue:276 
9  M. Smith http://www.infed.org/youthwork 
10 G. Tiffany, 2007 «Reconnecting detached youth work: Guidelines and standards for Excellence». The Federa-
tion for Detached Youth Work. 
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een belangrijk deel van wat maatschappelijk straatwerk wordt 
beschouwd11.

Youth Link12 omschrijft detached jeugdwerk als 
“…een jeugdwerkmethodemodel, gericht op kwetsbare jongeren, dat 
plaatsheeft in de eigen omgeving van jongeren, zoals de straat, cafés, 
parken en kroegen op tijdstippen die hen uitkomen en op hun eigen 
voorwaarden. Het begint met te bepalen waar jongeren staan wat betreft 
hun waarden, houdingen, kwesties en ambities, en houdt zich bezig met 
hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Het wordt gekenmerkt door een 
doelgerichte interactie tussen jeugdwerkers en jongeren en gebruikt een 
serie jeugd- en gemeenschapswerkmethodes”. 
 
Aan de andere kant definiëren ze veldwerk als 
“…normaalgesproken gerelateerd aan aanbod die elders beschikbaar 
is en in het algemeen is gericht op het verstrekken van informatie aan 
de jongeren tijdens dat aanbod. Hoewel het kan en ook daadwerkelijk 
plaatsvindt in de eigen omgeving van de jongeren, kan het ook werk 
betreffen in bestaande jeugdfaciliteiten, educatieve instellingen en 
commerciële omgevingen. Het wordt gekenmerkt door een doelgerichte 
interactie tussen jeugdwerkers en jongeren en heeft betrekking op het 
hebben van contact, verstrekken van informatie, en uitnodigen om mee te 
doen aan bestaande of voorgestelde jeugdprogramma’s en ander aanbod 
dat is ontwikkeld met hen in gedachten”.  
 
Volgens Youth Link wordt veldwerk en detached straatwerk 
aangeboden om:   
•   de behoefte van jongeren te identificeren
• hen een stem te geven in hun gemeenschap met betrekking tot 

kwesties die invloed op hen hebben
• te zorgen dat ze toegang hebben tot informeel leren, of een 

bepaald aanbod of kans
• de uitgesloten jongeren bereiken die niet kunnen worden bereikt 

door het reguliere jeugdwerk en organisaties
• middelen geven aan de personen zelf, ofwel met behulp van 

maatschappelijk werkers, gesprekken of begeleiding bij andere 
hulporganisaties

11 «International guide on the methodology of street work throughout the world», Dynamo International 2008 
12 Youth Link: «Good practice guideline» Scotland 2000
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4.1.1. Samenvatting veldwerk en detached jeugdwerk

Samenvattend kan veldwerk een middel zijn om een al 
gedefinieerd doel te bereiken, terwijl straat-gebaseerd jeugdwerk 
of detached jeugdwerk niet noodzakelijk het doel van de interactie 
dat van tevoren is gedefinieerd heeft, maar deze zal ontwikkelen 
in samenwerking met de personen waarmee ze werken. Bij 
maatschappelijk straatwerk of detached jeugdwerk is het contact 
zoeken met een persoon slechts het begin van het vormen van 
een werkende relatie, maar bij sommige veldwerkaanpakken 
kan dit het doel zijn, bijvoorbeeld het leveren van harm 
reduction instrumenten of informatie over een opvangcentrum. 
Maatschappelijk straatwerk of detached jeugdwerk is “veldwerk” 
dat plaatsvindt op straat of op openbare plaatsen. Veldwerk is 
een bredere term die verscheidene aanpakken omvat zoals 
spuitomruil of thuisbezoek, “buiten het kantoor”. De meeste 
veldwerkorganisaties en detached jeugdwerkorganisaties werken 
nauw samen met of zouden de mensen doorverwijzen naar 
ander aanbod zoals begeleiding, werkeloosheidsvoorzieningen 
en gezondheidszorg. In de rest van deze handleiding wordt 
“veldwerk” gebruikt om hoofdzakelijk te verwijzen naar het 
werk dat wordt verricht op straat. Een verontrustende tendens 
bij een aantal besluitvormers is dat ze veldwerkorganisaties zien 
als “maatschappelijke taakgroepen”, een middel voor sociale 
controle of om toezicht te houden op de doelgroep. Dit brengt de 
veldwerkers in een moeilijke en bedrukte situatie op het gebied 
van loyaliteit en ethiek, en is moeilijk te combineren met de 
waarden die richtlijnen zouden moeten zijn voor het werk.  

4.1.2. Wat er anders aan veldwerk met een jongere leeftijdsgroep?

Vrijwilligheid, vertrouwen, toegankelijkheid, continuïteit, 
professionele geheimhouding, flexibiliteit en verantwoordelijk 
zijn volgens Svensson13 alle essentiële termen bij veldwerk, en 
zouden ook bij veldwerk met jongeren een richtlijn moeten zijn.

13 Svensson, Njål Petter og Tommy Huseby. 2003. Outreach work with young people:  
Young drug users and young people at risk. P-PG/prev (2003) 6. Council of Europe.
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Bij het verrichten van veldwerk met oudere druggebruikers of 
sekswerkers, zijn zij meestal makkelijker om te identificeren; ze 
bevinden zich vaak in bepaalde gebieden van de stad, zoals de 
drugsverkoopzones of afwerkzones. Bij het werken met jongere 
doelgroepen zullen niet alle mensen waar u mee werkt kwetsbaar 
lijken. Een onderdeel van de veldwerkaanpak is om toegankelijk 
te zijn voor de gehele groep jongeren zodat degenen die u steun 
nodig hebben een relatie kunnen opbouwen met de veldwerker. 
Door toegankelijk te zijn voor de bredere gemeenschap worden 
stigma’s of veroordelen van de jongeren die steun zoeken 
bij de veldwerker vermeden. Dit is een groot voordeel bij het 
implementeren van vroeginterventiestrategieën.

Uitdagingen van veldwerk met jongeren:
• moeilijk te identificeren
• iedereen waarmee contact wordt gemaakt hoeft geen deel uit 

te maken van de nauwe doelgroep
• het is moeilijker om uit te leggen hoe u steun kunt bieden 

omdat zij zich niet in acute situaties bevinden
• er is aanvankelijk een grote kans op afwijzing
• veldwerkers voelen zich niet altijd op hun gemak buiten 

hun “comfortzone”; wat inhoudt dat het aanspreken van 
onbekende en vijandige groepen extra moeite kost en 
misschien aanmoediging en extra toezicht vereist 

• richten op de jongere groep kan tijdrovend zijn en moet niet 
ten nadele zijn van de 16-18 jarigen die risico lopen

• in veel landen wordt het werk met de minderjarige groepen 
beïnvloed door de wetgeving op dit gebied, dat consequenties 
heeft op hoelang een veldwerker een relatie mag opbouwen 
met de jongeren die problematisch druggebruik vertonen 
voordat hij of zij dit meldt aan de kinderbescherming. Dit 
vereist zorgvuldige leiding en beraad en waar mogelijk een 
nauwe samenwerking met de kinderbescherming
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4.2.	 DE	ProcEs-	En	PrAKtIjKErVArIng	VAn	VErBEtErDE		
	 WErKmEthoDE	BIj	VElDWErK

veel van de veldwerkers melden over de uitdagingen bij het 
maken van contact met nieuwe groepen en beschreven hoe 
sommige groepen moeilijker te bereiken waren dan andere, 
wat ze huiverig kon maken bij het benaderen van groepen. dit 
wordt ondersteund door het werk van erik henningsen die een 
onderzoek over veldwerk deed in 200814. waarom is dit en hoe 
kunnen we dit veranderen?  

Veldwerk gaat soms gepaard met afwijzingen. Als 
deze ervaringen met afwijzing niet op een goede 
manier worden opgepakt door de instantie, dan 
kan de veldwerker een onzeker gevoel krijgen ten 
opzichte van de personen die spreken namens 
bepaalde groepen. Angst voor afwijzing moet 
worden overwonnen, en alle organisaties zouden 
op een systematische manier moeten omgaan met 
afwijzing. Het komt ook voor dat er bij een instelling 
een gedeeld besef bestaat dat sommige groepen of 
mensen worden gezien als “onmogelijk” om mee te 
werken. Op sommige momenten zorgen veelvuldige 
problemen in de levens van mensen ervoor dat de 
veldwerkers deze gevallen vermijden om zich te 
beschermen tegen een gevoel van machteloosheid. 
Wanneer veldwerkorganisaties om welke reden dan 
ook systematisch niet werken met bepaalde groepen, 
leidt dit tot een verdere marginalisering en de 
maatschappelijke afwijzing van de personen in deze 
groepen door ze weg te houden bij het aanbod en de 
hulp waar ze recht op hebben. 

14 Henningsen, Erik og Nora Gotaas i samarbeid med Marte Feiring. «Møter med ungdom i 
veldferdstatens frontlinje». Arbeidsmetoder, samarbeid og dokumentasjonspraksis i oppsøkende 
ungdomsarbeid. NIBR rapport 2008:2
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De expertgroep vroeg de veldwerkers de groepen 
te identificeren waar ze zich bij dit project op 
wilden richten. De veldwerkers kozen ervoor in het 
bijzonder met de volgende groepen te werken, met 
specifieke strategieën voor elk van hen, waarvan een 
aantal van de aanpakken hieronder zijn beschreven. 
Het beginpunt van het werk was het uitvoeren van 
focus groepen met de personen die spreken namens 
deze achtergestelde groepen. Uit de analyse van de 
informatie van de interviews bleek dat verschillende 
gebieden van ons werk konden worden veranderd 
of verbeterd om meer jongeren in de doelgroep 
te bereiken, en ook werden er praktische ideeën 
geïdentificeerd. Zie het hoofdstuk over peer work en 
focus groepen voor meer informatie.

- veroordeel niet
- laat zien dat u geïnteresseerd bent
- open houding
- probeer niet net als de jeugd te zijn (wees 

gewoon jezelf)
- goede sociale vaardigheden
- weet wat de interesses van jongeren zijn 

(waar ze uitgaan, muziek, wat ze doen in hun 
vrije tijd)

- wees niet belerend

alex and claudia, novadic-kentron, 
nederland
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Hier zijn een aantal van de verschillende groepen 
waarop werd gericht en de strategieën die werden 
gekozen:

Doelgroepen:

1. Groep van jongvolwassenen van etnische 
minderheden die drugs verkochten in een  
bepaald gebied.  

Ze waren lange tijd bekend voor de veldwerkers maar ze 
weigerden contact. 

De veldwerkorganisatie kwam erachter dat een aantal 
van hen in de gevangenis zat, en mocht contact met 
hen opnemen van de gevangenisautoriteiten. Toen de 
veldwerkers contact met enkelen van hen opnamen in de 
gevangenis, werden ze door hen geaccepteerd. Ze deden 
vervolgens activiteiten met ze in de gevangenis, en dit 
leidde tot een veranderde relatie met deze jonge mensen, 
waardoor ze beter toegankelijk waren.

1. respecteer de jongere of het druggebruik waar u mee te 
maken hebt en moedig hem/haar aan te veranderen naar 
minder risicovol gedrag. respecteer ook zijn recht om die 
verandering te weigeren. 

2. betrek jongeren bij uw veldwerkorganisatie en moedig ze 
aan actief deel te nemen aan uw programma waardoor ze 
een sterkere gebruikergerichte aanpak krijgen 

3. raak niet in paniek 

matej, drog art, slovenië
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2. Jeugd die samenkomt in gebieden van het 
stadscentrum die bekend staan om drugshandel

Veldwerkers ervoeren dat de jongeren hen ontweken 
en ze de veldwerkers tekort deden wanneer ze contact 
probeerden te leggen. De veldwerkers besloten een stand 
te organiseren waar ze verschillende folders, lolly’s en een 
vragenlijst uitdeelden. Dit zorgde voor nieuwsgierigheid 
tussen de jongeren waardoor ze individueel contact met 
ze konden leggen. Hierdoor konden de veldwerkers het 
aanbod en henzelf op een niet-bedreigende manier aan ze 
introduceren. De jongeren waren ook bereid en vonden het 
interessant om de korte vragenlijst te beantwoorden met 
enkele basisvragen over hun leeftijd, waar ze woonden, 
school en favoriete tijdverdrijf.

sTand aT The main Train sTaTion
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3.  Een subculturele groep (emo/goth) die rondhangt op het 
centrale treinstation  

De veldwerkers wonnen het vertrouwen van deze groep door regelmatig 
veldwerk van dezelfde veldwerkers. Toen ze bedreiging ondervonden 
door de politie, stapten ze op de veldwerkers af, die hen vervolgens 
hielpen een dialoogbijeenkomst te houden met de politie. De veldwerkers 
organiseerden ook informatiebijeenkomsten over cannabis, behandeling 
en hulporganisaties op het terrein van een jeugdclub. Normaalgesproken 
hadden de veldwerkers met 46 jongeren van deze groep maandelijks 
contact. Door zich in het bijzonder te richten op deze groep, werden 
de jongeren toegankelijk voor hen en konden de veldwerkers beginnen 
met ze te werken. En door ze te ondersteunen wanneer ze steun nodig 
hadden, bouwden ze vertrouwen op binnen de groep.

4.  Jongvolwassen illegale immigranten– zie de toegevoegde 
meer uitgebreide casusbeschrijving

5. Jongvolwassen injecterende druggebruikers (JID’s)

Hen vragen korte informatie over harm reduction en informatie over 
hulporganisaties te verspreiden aan nieuwkomers in de open drugsscene, 
hen werd gevraagd informatie te verspreiden die ze zelf belangrijk 
vonden. 

6. Tieners met ervaring op het gebied van drugs/criminaliteit en 
kinderbescherming 

Hen uitnodigen om een peer education aanpak te hanteren, en 
dialoogbijeenkomsten te houden met politie en verschillende 
hulporganisaties, zie meer uitgebreide casusbeschrijving

7. Tieners met injecterend druggebruik, een aantal met Roma 
achtergrond  

Ontwikkelden een peer education project dat de kennis van schadelijk 
druggebruik vergrootte en de nadruk legde om het verminderen 
van gebruik. Dit project richtte zich ook op zelfbeschikking en 
leerden de jongeren meer wat betreft hun juridische status –  
zie meer uitgebreide casusbeschrijving  4.2.2.
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4.2.1. Casestudy – immigranten met onduidelijke juridische status

Een typisch voorbeeld van hoe veldwerkorganisaties probeerden 
hun werkmethode te verbeteren wordt duidelijk uit de volgende 
casusbeschrijving met een groep jonge immigranten met een 
onduidelijke juridische status. Uit de casus blijkt dat conclusies 
van veldwerk op de straat de vereiste aanpak informeerden. Een 
groep die als moeilijk toegankelijk werd beschouwd, bleek niet 
zo moeilijk bereikbaar te zijn met de juiste middelen. In dit geval 
leidde kennis van de taal en het onderzoeken van de juridische 
regelingen tot het opbouwen van vertrouwen binnen deze groep. 
Veel van hen werd ook geïnterviewd over hun leefsituatie. Dit 
maakte het mogelijk verder te werken met begeleiding, zowel 
psychosociaal en juridisch, en ook met veel nieuwe contacten 
binnen deze doelgroep.

Door Bohumila Chocholousova Fagertun en Olivier Thomas, 
Jeugdveldwerkorganisatie Oslo
Migratie en een jonge etnische minderheidsbevolking in de meeste 
Europese landen vereisen kennis en culturele gevoeligheid of wat 
je “Culturele vaardigheden”15 kunt noemen. Veldwerkers meldden 
dat er een toenemend aantal mensen was met een etnische 
minderheidsachtergrond in de drugsscene van Oslo. De wereldwijde 
maatschappij met zijn complexiteit wordt weerspiegeld door ook de 
toegenomen internationalisering van onze doelgroep. Migratie uit 
armoede, gebrek aan preventief drugbeleid, en mensenhandel op 
multinationaal niveau kunnen redenen zijn. Om deze uitdaging aan 
te gaan zijn taalvaardigheid en culturele bemiddeling belangrijk. 
De veldwerkorganisatie in het centrum van Oslo vond het moeilijk 
deze groep te bereiken en met ze te werken, en besloot een persoon 
aan te nemen met een vergelijkbare achtergrond als veel van de 
immigranten, om de taalbarrières te doorbreken en te handelen als 
“culturele bemiddelaar”.  De mensen waar ze contact mee wilden 
waren jongvolwassenen met migratieachtergronden afkomstig uit 
landen in Afrika en het Midden-Oosten. De veldwerkers vonden 
het moeilijk om in contact te komen met deze groepen vanwege de 
taalbarrière, en een gebrek aan begrip van wat ze deze mensen met 

 15 Svensson, Njål Petter og Tommy Huseby. 2003, p.47. Outreach work with young people: Young drug users 
and young people at risk. P-PG/prev (2003) 6. Council of Europe. 
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een onduidelijke juridische status en rechtsbescherming konden bieden 
en niet altijd prioriteit waren bij de maatschappelijke dienstverlening en 
gezondheidszorg. 

Doelen van de interventies
• ontwikkelen van bewustzijn en sociale/culturele vaardigheden op 

nieuwe gebieden
• meer kennis krijgen door middel van interculturele samenwerking
• de doelgroep alternatieve methoden van maatschappelijk werk 

bieden
• de maatschappelijke behoeften van de doelgroepen in kaart 

brengen, de desbetreffende (maatschappelijk, gezondheid, 
criminaliteit en andere) gevallen evalueren waar ze onder vallen

• nieuwe aanpakken voordragen, methodiek ontwikkelen en kennis 
documenteren

Methode
• culturele bemiddelaar gebruiken naast veldwerk om vertrouwen te 

winnen en relatie op te bouwen door betrokkenheid bij de situatie 
van de doelgroep

• cursussen voor zelfbeschikking, discussiegroepen en taalonderwijs 
aanbieden 

• een plaats om te sporten openen, als ontmoetingspunt voor 
verschillende culturen

• peer education methodiek gebruiken om verborgen 
migrantengroepen te bereiken

Resultaten
• aantal nieuwe contacten nam toe, 45 van de 52 waren hiervoor 

onbekend
• zelfgemelde verbeteringen in mentale gezondheid, kennis 

van juridische status, hun vrienden meenemen naar de 
veldwerkorganisatie

• zelfhulp 
• “vrijetijdsbestedingen” waren eigenlijk minder populair – 

aangezien veel van hen leidden aan existentiële crisis en diepe 
depressies, opdrachten voor zelfontplooiing, discussiegroepen en 
begeleiding scoorden zeer hoog
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Waarom succesvol?
De sleutel was systematische focus en twee veldwerkers die de 
hoofdverantwoordelijkheid hadden voor deze focus. Hoewel 
andere veldwerkers dagelijks in de omgeving waren hadden ze 
beperkt succes in het werken met de doelgroep. Dit ontmoedigde 
ze, en hierdoor werkten ze daarna met degenen waarmee 
gemakkelijker contact kon worden gelegd qua taal of qua begrip 
van wat de taken van de veldwerkers waren, of in bereidheid om 
contact te leggen. 

52 immigranten tussen 16-25 jaar werden geïnterviewd over 
hun leefsituatie en hun huidige juridische situatie. 12 personen 
werden geholpen bij het verduidelijken van hun juridische status. 
Activiteiten zoals film, taalonderwijs, lichamelijke oefeningen 
en individuele begeleiding werden ook aangeboden. Daarnaast 
werden er zes avonden aangeboden met sessies om vaardigheden 
te verkrijgen (het Noorse systeem, drugs, identiteit, het 
opvangsysteem, ervaringen van vluchtelingen). De nadruk op 
het werken met deze groep heeft geleid tot meer bezoek van deze 
groep aan het kantoor van de veldwerkorganisatie. 45 van de 52 
waren niet bekend met de veldwerkorganisatie voordat deze 
aanpak werd aangenomen. De ervaringen van dit werk werden 
intern gedeeld binnen de organisatie en binnen het Correlation-
netwerk.

4.2.2. Casestudy:  
 peer education bij jongere injecterende druggebruikers in Servië  

Project «Get connected!» door Jovana Arsenijevic

Doelbevolking
De bevolking waar het “Get connected!” op was gericht, waren 
de jonge injecterende druggebruikers (leeftijd 15-21). We hebben 
50 deelnemers weten te bereiken, wat veel is wanneer je beseft 
dat onze organisatie zo’n 700 begunstigden die regelmatig 
langskomen. Bijna de helft van onze deelnemers was minderjarig, 
21,7% was vrouw, 65,2% was Roma, en 34,8% Servisch.
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Vinden van deelnemers 
We vonden deelnemers door veldwerk en een methode 
genaamd “Echo” waar elke deelnemer werd gevraagd om ten 
minste een van zijn/haar vrienden mee te nemen (ook jonge 
injecterende druggebruikers) naar het programma om mee te 
doen aan de projectactiviteiten. Een van de activiteiten was extra 
motiverend voor jonge gebruikers en dat was “Constructieve 
vrijetijdsbestedingen” waar er verschillende soorten activiteiten 
werden aangeboden zoals uitstapjes naar het theater, film, 
karten, poolen en darts waar ze aan konden meedoen in hun 
vrije tijd in plaats van heroïne injecteren.

Educatieve aspect
Het hoofddoel was om alle noodzakelijke informatie te geven 
over druggebruik, mogelijke risico’s van druggebruik, veilig 
injecteren, informatie over HIV en Hepatitis C, seksueel gezond 
gedrag. Ook informatie en training om “sociale vaardigheden” 
te verkrijgen en ze zo te helpen te functioneren in het dagelijks 
leven. Dit omvatte training in:
• houdingen
• waarden
• vooroordelen en stereotypes
• communicatie met familie 
• communicatie met autoriteiten
• emoties en woedebeheersingstechnieken
• constructieve probleemoplossing
• omgaan met conflictsituaties

Maatschappelijke, educatieve en medische integratie
Het plan was om onze begunstigden te ondersteunen en persoonlijke 
documentatie te verkrijgen zoals een zorgpas, een ID-bewijs en 
een paspoort. We regelden ook de desbetreffende zorgafspraken 
om ze in het medische systeem te krijgen en ze in te enten tegen 
Hepatitis B. Aangezien meer dan de helft van onze deelnemers 
geen formeel onderwijs heeft genoten, probeerden we ze in het 
formele onderwijssysteem en op verschillende cursussen te krijgen 
om een baan en een inkomen te hebben. Voor de geïnteresseerden 
werd er hulp aangeboden bij het vinden van een baan.    



53

WERKEn mET RISICOjOnGEREn || hoofdsTuk 4 || VElDWERK En mAATSCHAPPElIjK WERK OP STRAAT

Peer ondersteuning
We maakten gebruik van creatieve workshops om boekjes te 
maken met de nodige informatie over elk onderwerp dat we 
behandelen en we boden training aan peer educators aan. Er 
werd ze gevraagd materiaal uit te delen en informatie te geven 
over druggebruik, veilig injecteren, HIV, Hepatitis C etc. aan 
andere jongeren in hun sociale omgeving.

Uitdagingen om te overwinnen
We zijn geen problemen tegengekomen bij het zoeken van mensen 
maar wel om deze mensen in het programma te houden. Het 
grootste probleem was dat ze niet op tijd konden komen vanwege 
verschillende omstandigheden (geld ophalen voor heroïne, geen 
horloge hebben, problemen met de politie …) hoewel ze zeer 
gemotiveerd waren om mee te doen aan de activiteiten wanneer 
het voor hen uitkwam om naar het inloopcentrum te komen.  Waar 
mogelijk werden er nauwe vertrouwensrelaties aangegaan met 
de deelnemers en met hun families. Dit was een zeer belangrijk 
element dat de jongeren steunde bij het aansluiten aan en het 
blijven bij het programma.

Veel van de jongeren die deelnamen aan het programma geen 
duidelijke juridische status. Sommigen van hen waren vrijwel 
“juridisch onzichtbaar”, ze hadden geen geboorteakte, dus 
ze konden geen ID-bewijs krijgen, zorgpas of enige ander 
persoonlijk document om “in het systeem te raken”. In de meeste 
gevallen hadden hun ouders ook geen juridische status, en 
konden deze problemen niet worden opgelost. Daarnaast zijn er 
problemen op landelijk niveau met inbegrip van basisonderwijs 
voor volwassenen, en zeer weinig arbeidskansen voor degenen 
zonder formeel onderwijs. 

Resultaten
Van de 50 focus groepen en 48 interactieve thematische lessen 
die werden gegeven, was de gemiddelde verbetering in kennis 
36,3%. De beste resultaten werden behaald bij het onderwerp 
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“Waarden, houdingen en vooroordelen met de nadruk op druggebruik 
en door bloed overgedragen virusinfecties” (44,3%), wat zeer belangrijk 
is omdat de doelbevolking jonge injecterende druggebruikers waren.

550 individuele begeleidingssessies en 20 zelfhulpgroepen leidden 
ertoe dat twee gebruikers een baan vonden, en er persoonlijke 
documentatie werd verkregen voor meer dan tien deelnemers, twee 
daarvan waren “juridisch onzichtbaar”. In 13 gevallen bouwden we 
een constructieve, voortdurende en aanhoudende samenwerking 
op met de familie van de gebruiker. Daarnaast werden veel andere 
persoonlijke kwesties opgelost. Noodzakelijke medische hulp werd 
geboden aan 4 deelnemers door met ze mee te gaan naar medische 
instellingen, en 8 gebruikers zijn naar VCCT gegaan. 

Hoewel onthouding van de deelnemers niet een van de doelen was van 
het project, gebeurde dit spontaan toen jonge gebruikers zich bewust 
werden van de mogelijke risico’s, met minimale aansporing van de 
mensen die het project mogelijk maakten en de andere gebruikers in 
het programma. 16 deelnemers bleven tot het einde van het project 
clean, waarvan er twee begonnen met een substitutietherapie.

- pas de harm reduction/prevention boodschappen aan aan de per-
soon (aan zijn levensgeschiedenis, gezondheidskwesties, ervaringen, 
etc.) en wees gematigd met de hoeveelheid informatie die u bij 
elk contactmoment geeft; het is beter om een beetje informatie te 
geven die nuttig is voor een concrete situatie, dan heel veel informa-
tie die misschien pas op een bepaald moment van pas komt; houd 
het heden in gedachten.

- zorg voor informatief materiaal dat is aangepast aan de specifieke 
groep waarmee u werkt, en betrek ze zoveel mogelijk bij de samen-
stelling en bevestiging op het gebied van taal en straattaal;

- betrek de doelgroep bij het ontwerp en de implementatie van uw 
activiteiten en bij het zoeken naar nieuwe oplossingen om de risico’s 
te verminderen waar ze aan worden blootgesteld.

filipa and susana, apdes, portugal
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4.2.3. Good practices bij veldwerk met jongeren

Good practice is om:  
• de meest effectieve manier te vinden om de doelgroep te 

bereiken
• er vroeg bij te zijn – voordat het druggebruik zich 

ontwikkelt 
• schadelijke ontwikkeling terug te draaien naar een 

problematisch druggebruik

Good practice is om relevante kennis en vaardigheden te 
hebben zoals:
• hoe een relatie gebaseerd op vertrouwen kan worden 

opgebouwd om een functionerende verbondenheid met 
een jongere te krijgen

• hoe motiverend werk kan worden verricht
• hoe goed teamwerk kan worden ontwikkeld
• op de hoogte zijn van het kader waarin we werken en het 

aanbod dat beschikbaar is voor de doelgroep
• hoe een lerende organisatie kan worden gecreëerd 

(stilzwijgende (= “verborgen” of “stille”) kennis 
omzetten in actie)16 

Om contact met de doelgroep te leggen is nodig:
• systematisch veldwerk om te weten wie er risico loopt
• het ontwikkelen van een breed scala aan aanpakken en 

ze efficiënt gebruiken 
• zorgen voor bewustzijn van de veldwerkorganisatie 

binnen de doelgroep
• ”op een bepaalde manier opstellen” om personen volgens 

hun voorwaarden te ontmoeten
• betrokkenheid en positieve nieuwsgierigheid
• voorbereid zijn voor afwijzing van de mensen in de 

doelgroep, en structuur vaststellen om met afwijzing om 
te gaan

 16 Power point Henning Pedersen 2007 
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Actieve aanpakken om contact te maken op straat:

1. Algemene aanpak:
Contact zoeken met jongeren, ze informeren over de 
organisatie, praten over wat de jongeren interessant 
vinden: “Hoi, we zijn de “City Youth Workers” 
(stadsjeugdwerkers); we vroegen ons af of je weleens van 
ons hebt gehoord?” 

2. Contextuele aanpak:
Gebaseerd op de locatie – omdat de veldwerkers weten 
wat er aan de gang is in het gebied:
“Hoi, we werken voor …, we zoeken contact met je omdat 
in een gebied bent waarvan we weten dat er dingen spelen. 
Ben je hiervan op de hoogte?”

3. Individuele aanpak:
Gebaseerd op observatie van de desbetreffende persoon die 
betrokken is bij iets dat verontrustend is: “Hoi wij zijn van 
… en we zagen je drugs kopen. We werken met jongeren die 
drugs gebruiken, wil je misschien met ons praten?” 17

17 Erdal, Børge. red. 2006a. Ute|Inne: Oppsøkende sosialt arbeid med ungdom. Gyldendal Akademisk

“ik zou zeggen wees heel flexibel!!! luister, luister, luister!!! sta open om 
nieuwe dingen te leren! pas u aan!! stel vragen – jongeren weten alles over 
jongeren!! wees voorbereid om te werken buiten het plan! veel van de bel-
angrijke momenten zijn ongepland en zullen gebeuren wanneer ze gebeuren 
– probeer dingen niet te forceren. laat de jongeren leiden, maar maak uw 
rol en uw grenzen vanaf het begin duidelijk – benadruk uw vermogen om 
een hulpmiddel te zijn en zij naar jou toe te laten komen en uw kennis en 
inzichten te gebruiken, maar wees er zeer duidelijk over dat u ook maar een 
mens bent en uw beperkingen heeft!! behandel de jongeren met respect - 
help ze de waarde van respect te waarderen – win hun respect”.
jo – barca leeds, uk
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Passieve aanpak om contact te krijgen:
Stands met harm reduction informatie en materiaal, de jongeren 
komen op u af, waardoor u de kans krijgt om een praatje met ze 
te maken

Met wie zoeken de veldwerkers contact?
• mensen die rondhangen op de ”verkeerde” plaatsen op het 

”verkeerde” tijdstip
• mensen die veel tijd doorbrengen op openbare plekken
• mensen die ”informele” leiders van iets zijn
• ”sensatiezoekers”
• personen met minder sociale vaardigheden 

Good practice is het bereiken van de doelgroep
Om daartoe in staat te zijn, moeten veldwerkers 
toegewijd zijn aan het hoofddoel, dat inhoudt dat ze 
er moeten zijn en straatwerk moeten doen. Dit lijkt 
logisch, maar veel veldwerkers kunnen niet wachten 
om de straat te verlaten en ander werk binnenshuis 
te verrichten. 

Good practice is systematisch werken
Veldwerk moet op systematische wijze worden 
uitgevoerd. Ideaal gezien betekent dit dat een organisatie 
genoeg personeel heeft om het daadwerkelijke werk op 
regelmatige basis te doen met de doelgroep, gedurende 
een langere periode. U dient een evenwicht te krijgen 
tussen het straatwerk en andere vervolgcontrole. 
Systematisch werk is nauw verbonden met professioneel 
maatschappelijk werk. Dit betekent vaak proceswerk, 
en zou ook het documenteren van veldwerk moeten 
inhouden en het bijhouden van een logboek van 
cliëntenwerk. De veldwerkers zouden in staat moeten 
zijn hun werkzaamheden te documenteren en de 
doelgroep en hun leefomstandigheden te omschrijven 
op een manier die zowel de doelgroep, als de 
hulporganisaties en besluitvormers kunnen gebruiken. 
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Good practice is het plannen van veldwerk 
Good practice vermeldt dat veldwerk altijd moet worden uitgevoerd door 
twee mensen. Bespreek de doelen voor elke sessie veldwerk met je collega’s 
op straat. Zelfs als u plan door omstandigheden niet kan worden uitgevoerd, 
zal planning ervoor zorgen dat u en uw partner nadenken over de intentie 
en doelen van uw werk, dat zal bijdragen aan een meer systematische 
werkmethode. Het is essentieel dat er dialoog is met de partner terwijl ze 
bezig zijn met veldwerk op straat. Wanneer u in een situatie terecht komt 
moet u observeren, interpreteren en snel een overzicht krijgen. Vervolgens 
maakt u een beslissing waarna u het eerste contact zult leggen, en na afloop 
zult u de situatie evalueren. Door ons werk te evalueren kunnen we leren 
van onze fouten en erdoor verbeteren en een meer professioneel aanbod 
ontwikkelen. 

Good practice is de jongeren verbinden met het juiste aanbod en de juiste organisaties.
Om op straat te kunnen blijven werken moeten veldwerkorganisaties 
samenwerken met andere ondersteunende organisaties. Veldwerkers moeten 
niet doen wat anderen beter kunnen, maar blijven doen wat zij het beste 
kunnen. De samenwerking met andere ondersteunende organisaties houdt 
in dat de veldwerkers werkt om het mogelijk te maken dat de doelgroep 
gebruikmaakt van de hulp die beschikbaar is. Dit kan op veel manieren een 
uitdaging zijn, en sommigen zien succesvolle veldwerkers als een soort van 
diplomaten. De rol die zij hebben moet balanceren tussen de doelgroep en 
de rest van de maatschappij. Veel van het beschikbare aanbod is opgezet 
voor oudere gebruikers. Veel ervan zijn harm reduction organisaties gericht 
op intraveneus druggebruik. Dit is niet het juiste aanbod voor jongeren die 
niet injecteren. Deze jongeren hebben aanbod nodig die voldoet aan hun 
behoeften vroeg in hun druggebruikende leven. Er moet aansluiting zijn 
met school, psychosociale begeleiding, netwerken met ouders of familie. 
Veldwerkorganisaties, jeugdclubs, schooldokters, jeugdgezondheidscentra, 
psychologen is beter geschikt aanbod voor deze groepen. Wat het 

het kan een goed idee zijn methodieke ondersteuning of een 
gids te hebben. het is bij veldwerk van belang mens te zijn, en 
natuurlijk en echt over te komen. u moet niet bij elke interven-
tie een goed einde verwachten. gedraag u niet alsof u boven 
de cliënt staat.  
michaela, semiramis, Tsjechische rep.
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veldwerk kan bieden is dat zij de jonge druggebruiker kunnen 
opsporen en er een band mee kunnen krijgen, omdat zij de 
conversatievaardigheden en de tijd hebben om de situatie van de 
jongere te onderzoeken.

Good practice is het afdwingen van een positieve identiteit
Wanneer jongeren experimenteren met drugs of wanneer hun 
druggebruik begint te escaleren, is hun identiteit gewoonlijk niet 
verbonden met hun druggebruik. Voor hen is het gewoon iets wat 
ze op bepaalde momenten doen. Verklaringen als “Ik heb controle 
over mijn druggebruik”, “Ik begin nooit aan heroïne” of “Ik gebruik 
het alleen als ik er zin in heb” zijn gewoon. Ze identificeren zichzelf 
zelden met “een druggebruiker” of met gebruikersgroepen die een 
meer uitgebreide ervaring met druggebruik hebben. Soms moet 
iemand zelf voor zich zien waar hun levensstijl toe kan leiden, of 
ervan bewust worden dat hun controle over het druggebruik niet 
zo sterk is als ze zeggen, of dat een spuit heroïne op zijn tijd vrij 
gewoon is geworden. Maar wanneer ze zich identificeren met 
de niet-druggerelateerde delen van de maatschappij kan dit ook 
worden gebruikt als hulpmiddel om tijdens het werk de nadruk op 
te leggen. 

Good practice is tijd en geduld hebben
Een vertrouwensband opbouwen kost tijd. De veldwerker en 
de jongere besteden veel tijd aan het reflectieproces rond het 
druggebruik van de persoon. Neem de tijd om de doelgroep 
te horen. Uit ervaring blijkt dat wanneer aan gebruikers of ex-
gebruikers wordt gevraagd wat ze waardeerden van het werk van 
veldwerkorganisaties, ze vaak dingen zeiden als “dat je de tijd nam 
om naar me te luisteren en dat je daadwerkelijk hoorde wat ik te 
zeggen had”. Dit is iets dat we misschien voor lief nemen, maar 
de gebruikers hebben niet noodzakelijkerwijs dezelfde ervaring 
bij anderen. Geduld en steun bieden hoort er ook bij, kunnen 
accepteren dat verandering tijd kost en mogelijk veel ups- en 
downs. De timing is essentieel, dat de veldwerker aanwezig is 
en op de juiste tijd en plaats handelt. Dit maakt veldwerk anders 
dan “kantoor” werk; u kunt ter plaatse aan een situatie werken 
terwijl die aan de gang is. 
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Good practice is zelfbeschikking en bereidheid
Het is essentieel de doelgroep niet als slachtoffers of objecten te 
behandelen. Het werk moet ook gebaseerd zijn op bereidheid; 
dwang leidt zelden tot een permanente verandering. Gebruikers 
van het aanbod of de doelgroepen moeten betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van het aanbod. Veldwerkers moeten erin geloven dat 
elke persoon in staat in verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
eigen leven. Zowel wat betreft individueel werk voor verandering 
als bij buurtwerk, werkt veldwerk het beste wanneer er wordt 
samengewerkt met de doelgroep. Om verandering mogelijk te 
maken, moet iemand in staat zijn niet de verantwoordelijkheid 
voor verandering over te nemen van iemand. Hiervoor is geduld, 
kennis en enthousiasme nodig. En natuurlijk de gave om aan te 
moedigen en doelgroepen verantwoordelijkheid te geven18. 

4.3.	 BElAngrIjKE	ElEmEntEn	En	gElEErDE	lEssEn		
	 Voor	succEsVol	VElDWErK

uit projectervaring blijkt dat de volgende factoren belangrijk zijn om te 
overwegen bij succesvol veldwerk met een jonge doelgroep:

• u moet met de hele jeugdgroep werken om erachter te komen wie het 
meeste risico lopen 

• contact met de veldwerkorganisatie zou vrijwillig moeten zijn
• systematisch en gepland werk –  

tot elke nieuwe contactplek op straat aan toe
• vertrouwelijkheid en professionele zwijgplicht – een good practice 

om aan de doelgroep de gevolgen en beperkingen van professionele 
zwijgplicht duidelijk te maken

• tijd en geduld, het kost tijd om contact te maken en de noodzakelijke 
vertrouwensband op te bouwen, en te werken aan verandering 

• de middelen gebruiken in het netwerk van de jongeren
• neem bij het richten op “moeilijk te bereiken groepen”, de tijd om de 

groepen te definiëren en ze bovenaan de agenda te houden, bijvoorbeeld 
door te zeggen dat “in de komende 3 maanden we systematisch zullen 
werken met deze personen in deze specifieke groep”. Deze doelen 

18 Sommige elementen zijn van Børge Erdal, workshop “What is good practice in Outreach work” 
Correlation conferentie over Veldwerk en Peer work in Praag 2010
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moeten worden gesteund door de gehele organisatie, van 
het management tot de veldwerkers aan toe: dit is soms een 
grotere uitdaging bij grotere organisaties (“we horen wat 
u zegt, maar we gaan toch door met hoe we altijd hebben 
gedaan”) 

• oefening – als u het moeilijk vindt om in contact te komen 
met nieuwe mensen is het misschien een goed idee om een 
rollenspel te doen met een collega. Probeer thema’s waar de 
jongeren misschien geïnteresseerd in zouden zijn of meer 
over weten – zoals hoe het is om jong te zijn in dit soort 
buurten, vrijetijdsbestedingen, wat mist er, wat vinden ze 
van school, muziek, concerten

• het is belangrijk om uit te leggen wie u bent en wat u te 
bieden heeft. Soms kunt u dit het beste doen met praktische 
voorbeelden zoals “We kunnen je helpen met het zoeken 
naar een baan”, “We kunnen je helpen geld aan te vragen 
om een sportaccommodatie te huren”, “We kunnen met je 
meegaan naar de sociale dienst”

• gebruik een verscheidenheid aan aanpakken, bijvoorbeeld 
het betrekken van andere instanties, een stand hebben bij 
concerten/ rave parties, informatiebijeenkomsten over drugs, 
leuke activiteiten

• u zult moeten werken in de omgeving van de jongeren. 
Aangezien de jongere de veldwerker niet “nodig” heeft, is er 
een verschuiving in de ongelijke relatie, de jongere bepaalt 
of de relatie wordt opgebouwd of niet, en is er vrij in de 
veldwerker af te wijzen 

 - veldwerkers zijn de eerste en laatste link in de schakel van 
educatieve en maatschappelijke ondersteuning 

-  wees zo toegankelijk mogelijk voor kinderen, jongeren en 
volwassenen  

-  veldwerk is erop gericht de doelgroep hun plaats in de 
wereld (terug) te geven als persoon, die kan handelen in 
zijn situatie, zijn toekomst en zijn omgeving. de persoon 
moet de kracht hebben om weer controle te krijgen over 
zijn eigen leven. 

edwin, Travail de rue, belgië
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5.1.	 AchtErgronD	En	DEfInItIEs

in dit hoofdstuk worden een aantal belangrijke elementen 
van peer interventies omschreven, praktische kennis van 
het project en ervaring van onze partner disc die 15 jaar 
ervaring heeft in het aanbieden van peer education. er zijn 
verschillende vormen peer work, bij peer steungroepen, 
peer preventie, peer leiderschap, peer informatie, peer 
begeleiding, peer betrokkenheid, peer-led zelfhulpgroepen 
en peer education. we kiezen ervoor ons te richten op peer 
education, maar onderscheid maken tussen het zelfhulp- of 
betrokkenheidaspect en het educatieve gedeelte is ietwat 
moeilijk. uit onderzoek blijkt een sterke positieve impact op de 
peer educator19 . het peer ondersteunend werkpakket is een 
website begonnen waar u links kunt vinden naar een breed 
scala aan peer aanpakken en voorbeelden van projecten en 
programma’s  www.peerinvolvement.eu

Peer
Work 
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5.

19 Prevention Research Quarterly Current Evidence Evaluated Peer education Australian Drug Foundation 2006
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The objecTives of peer educaTion are 
To influence and modify behaviour.
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5.1.1. Definitie van peer education en peer

Peer education kan worden gedefinieerd als:   
“Een proces waarin informatie wordt gedeeld tussen groepsleden 
met vergelijkbare kenmerken, met het doel positieve uitkomsten 
op het gebied van gezondheid te bereiken”. 20

Een peer kan worden gedefinieerd als:
“…een persoon die behoort tot dezelfde sociale groep als een 
andere persoon of groep. De sociale groep kan gebaseerd zijn op 
leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, beroep, sociaaleconomische 
en/of gezondheidsstatus, etc.”21  

Naar onze mening is gelijkenis fundamenteel voor succesvol peer work. 
Wanneer de peer educator en de groep waar hij/zij mee gaat werken 
teveel van elkaar verschillen, is het onze ervaring dat de boodschap 
noch doorkomt noch wordt geaccepteerd door de ontvangers. Dit 
geldt in het bijzonder voor drugeducatie, waarbij jongeren de neiging 
hebben de informatie die zij doorkrijgen van hun vrienden eerder te 
vertrouwen dan informatie van openbare bronnen of school, etc.21

Een andere definitie van peer education:
“…peer education op het gebied van alcohol en andere drugs 
bestaat uit het delen en verstrekken van informatie op het gebied 
van alcohol en andere drugs aan personen of groepen. Dit vindt 
plaats via een boodschapper die gelijk is aan de doelgroep wat 
betreft kenmerken als leeftijd, geslacht en culturele achtergrond, 
een vergelijkbare ervaring heeft en voldoende sociale status 
binnen de groep heeft om invloed uit te oefenen ”. 22

Bij deze definitie wordt ook de nadruk gelegd op de maatschappelijke 
positie van de boodschapper. Het is genoeg om gelijkenissen te 
hebben; de peer educator heeft ook een bepaalde sociale status nodig 
die verband houdt met de groep waar hij/zij de peer education aan 
zal richten, en dient daarnaast te beschikken over bepaalde sociale 
vaardigheden.

20 Bleeker A, 2001 Drug use and young people – rationale for the DSP Presented to the 2nd International Confe-
rence on Drugs and Young People: Exploring the bigger picture, Melbourne, Australian Drug Foundation  
21 Peer Education - Training of Trainers Manual, UN 2003  
22 McDonald, J, Roche, A, Durbridge, M & Skinner, 2003. Peer Education: From Evidence to Practice: An  
alcohol and other drugs primer National Centre for Education and Training on Addiction, Adelaide.
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5.1.2. Historische en theoretische achtergrond van peer education

Peer education wordt vermeld in 1960; deze methode werd 
gebruikt op scholen als alcohol- en drugspreventie. De structuur 
van de school werd gebruikt en studenten werden gekozen als 
peer educators. De peer educators gebruiken het klaslokaal 
als een arena. Het `waarschuwende systeem’ dat begin 1800 
werd opgezet door Joseph Lancaster in London moet echter 
ook vermeld worden, waarbij leraren `waarnemers’ les gaven, 
die vervolgens aan andere kinderen doorgaven wat ze geleerd 
hadden [zie Gerber and Kauffman23]  

Peer education is ook een populaire methode geweest bij aids/
HIV-preventie en er zijn veel voorbeelden van peer education 
gebruikt in harm reduction projecten. Veel alcohol- en 
drugpreventieprogramma’s die worden toegepast op scholen 
hebben elementen van peer education. Peer education kan 
elk gebied bestrijken. Er zijn minder voorbeelden van peer 
education toegepast in een veldwerkomgeving op het gebied van 
alcohol- en drugpreventie.

De theoretische basis van peer education ligt binnen de 
psychologische literatuur. De doelstellingen van peer 
education zijn het beïnvloeden en veranderen van gedrag. 
Gedragsverandering wordt beïnvloed door een aantal factoren, 
zoals individuele factoren, de sociale omgeving, cognitieve 
factoren en structurele factoren. Albert Bandura’s theorie van 
sociaal leren wordt gebruikt om de effecten van peer education 
te verklaren en te ondersteunen. Bandura benadrukt het belang 
van het gebruik van modellen. Sociaal gedrag wordt geleerd 
door het gedrag van anderen in een sociale groep te observeren. 
Een persoon maakt een onbewuste kosten-batenanalyse voordat 
hij of zij besluit wel of niet mee te doen met bepaald gedrag. 
Jongeren brengen veel tijd met hun peers door en worden zeer 
beïnvloed door de normen van de peer groep op het gebied van 
druggebruik en waargenomen gevolgen. 

 16 Gerber, M. and Kauffman, J. M. (1981) Peer tutoring in academic settings. In Strain, P. S. (ed.), 
The Utilization of Classroom Peers as Behaviour Change Agents. Plenum Press, New York. (Gerber and 
Kauffman, 1981) 
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5.1.3. Effectiviteit van peer education

Hoewel veel peer aanpakken niet worden geëvalueerd en wordt 
gedacht dat de effectiviteit24 ervan moeilijk is te evalueren, is 
peer education effectief gebleken. Een systematische controle 
en meta-analyse van peer education in verband met HIV-
preventie noemde dertig onderzoeken, en bleek een aanzienlijk 
toegenomen kennis over HIV, minder delen van spullen tussen 
druggebruikers en toegenomen condoomgebruik25. Interactieve 
peer education gericht op de ontwikkeling van interpersoonlijke 
vaardigheden was het meest effectief26. Tobler27 verdeelde de 
programma’s op categorie op basis van hun inhoud; alleen 
kennis, alleen affectief, kennis plus affectief, peer programma’s 
en alternatieven. Alleen bij peer programma’s werden positieve 
resultaten behaald bij de preventie van druggebruik, afgenomen 
druggebruik, of uitgesteld druggebruik. Zij zag dat dit gold voor 
verschillende soorten drugs, leeftijden, en zowel plattelands- als 
stadse omgevingen. Dit was wanneer de jongeren de kennis en 
vaardigheden die ze hadden geleerd nuttig vonden.

De peer educator heeft ook voordelen van het deelnemen aan 
peer projecten. Uit een onderzoek van 21 projecten bleek dat 95 
procent van peer educators veranderingen hebben doorgevoerd 
in hun eigen leven en gedrag, 31 procent deden meer aan veilige 
seks en/of gebruikten condooms, 20 procent had hun aantal 
sekspartners verlaagd, en 19 procent had hun eigen houding 
veranderd28. Een van de uitdagingen bij het evalueren van peer 
education programma’s is om de impact van de methode op de 
doelgroepen te bepalen. Bij peer education programma’s die niet 
de structuur hebben van een schoolprogramma, is de doelgroep 
verborgen. Zelfs als de doelgroep niet zou zijn verborgen is 
het moeilijker om veranderingen in gedrag te evalueren dan 
veranderingen in normen/houdingen/overtuigingen. Bij ons 
project was er een sterke focus op interactieve peer education 
met een sterke betrokkenheid van de peers, waardoor met 
zekerheid kon worden gezegd dat de jongeren de kennis en 
vaardigheden die ze hadden geleerd interessant vonden.

24 Prevention Research Quarterly Current Evidence Evaluated Peer education Australian Drug Foundation 2006    
25 Effectiveness of peer education interventions for HIV prevention in developing countries: a systematic review 
and meta-analysis. Medley, A, Kennedy C, O`Reilly K, Sweat M. AIDS Educ Prev. 2009 Jun;21(3):181-206.    
26 Tobler N, Roona M, Ochshorn P, Marshall D, Streke A & Stackpole K 2000 School based adolescent drug 
prevention programs: 1998 meta-analysis Journal of Primary Prevention, 20:4 pp. 275–336    
27 Tobler N 2000 Lessons learned Journal of Primary Prevention, 20:4, pp. 261–74    
28 Flanagan D, Williams C, Mahler H. Peer Education in Projects Supported by AIDSCAP: A study of 21 projects in 
Africa, Asia and Latin America. AIDSCAP. 1996
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5.1.4. Elementen die belangrijk zijn bij peer work

Peer education wordt het best begrepen als een 
overkoepelende term die verwijst naar een serie 
activiteiten. Peer education wordt wijdverbreid 
gebruikt, maar op zeer veel verschillende manieren. 
Het kan verwijzen naar veel verschillende activiteiten 
die plaatsvinden in verschillende omgevingen. 

Bij dit project zijn de elementen die belangrijk zijn bij peer 
education:
• informatie verkrijgen van de doelgroep over gebruik van 

drugs en activiteiten gerelateerd aan druggebruik
• boodschappen en een peer programma maken samen met de 

jongeren op basis van deze informatie
• de peer diens vrienden en vanzelf ontstane groepen te 

onderwijzen
• een impact maken op de kennis, houding en/of gedrag van de 

druggebruikers
• dat peer education gebeurt onder jongeren die dezelfde 

kenmerken delen, zoals leeftijd, geslacht, culturele 
achtergrond en het hebben van vergelijkbare ervaringen

• hangt af van invloedrijke leden van een sociale groep of 
categorie

• is brongeoriënteerd – de peer is de expert
• zorgt voor betrokkenheid van gebruiker

in our projecT we had a focus on inTeracTive 
peer educaTion wiTh a sTrong involvemenT 

from The peers, and Thereby ensuring ThaT The 
young persons consider The knowledge and 

skills learned inTeresTing.



68

5.2.	 DE	ProcEs-	En	PrAKtIjKErVArIng	VAn	PEEr	WorK

5.2.1. DISC “Out There” Peer Education Project 

Door Andrea Dixon

DISC`s peer education projecten worden ontwikkeld en verstrekt 
door jongeren, voor jongeren. DISC maakt gebruik van een peer 
education aanpak ter ondersteuning van de verstrekking van 
interventies in drug/alcoholmisbruik, wapencriminaliteit, en 
onderwijs op het gebied van seks en relaties.

Deze projecten ondersteunen jongeren, families en 
gemeenschappen bij het verbeteren van hun kennis op het 
gebied van gezondheidsgerelateerde kwesties.  

Projecten worden ontwikkeld door jongeren die in samenwerking 
met DISC werken. Het project bestaat vanwege de bezorgdheid 
die jongeren en degenen die met onze projecten werken uitten 
over de kwaliteit van de informatie die jongeren hebben in 
verband met de gevaren van drug- en alcoholgebruik. Door 
ons werk met druggebruikers is DISC zich snel bewust van de 
manieren waarop jongeren informatie verkrijgen en gebruiken.
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5.2.2. Welke informatie willen jongeren?

Jongeren die betrokken zijn bij het gebruik van drugs 
en alcohol vertelden ons een aantal dingen over de 
informatie die zij gebruikten en toegankelijk voor ze 
was:

• dat ze niet geloofden in veel van de gevaren die 
werden benadrukt door de landelijke campagnes 
om jongeren van de drugs af te krijgen,

• dat uit hun eigen ervaringen bleek dat de gevaren 
werden overdreven 

• dat ze alleen zouden luisteren naar mensen die ze 
vertrouwden en hoog hadden zitten,

• dat de informatie interessant, nuttig en geschikt 
moest zijn.

• zou nuttiger zijn op het moment dat bekend is 
welke drugs er wordt gebruikt.

• zal sneller worden geaccepteerd van mensen van 
hun eigen generatie en met een inzicht in de 
drugscultuur.

Het leek ons dat jongeren een aantal inherente 
voordelen hebben als peer educators die harm 
reduction boodschappen overbrengen aan degenen 
die betrokken zijn bij druggebruik. We waren als 
organisatie bezorgd over de enorme risico’s die 
sommige jongeren bereid waren te nemen bij het 
mixen van drugs en alcohol waar ze weinig of 
geen informatie over hadden. Er is ook een grote 
hoeveelheid echt gebrekkige informatie die rondgaat 
tussen jongeren en een deel van de training voor peer 
educators betwisten deze “straatmythes”.

Nadat DISC betrokken raakte bij peer education bleek dat jongeren 
zeer gemotiveerd waren om een bijdrage te leveren aan de 



70

veiligheid en het welzijn van hun peers. Ze zien uit eerste hand een aantal 
van de desastreuze gevolgen waar slechte informatie en het nemen van 
risico’s toe leiden. Sommige jongeren hadden dit zelf ervaren en wilden 
dat anderen hun voordeel deden met wat zij op de harde manier hadden 
geleerd.

Een van de doelen van het project is dat jongeren een cruciale rol 
zouden moeten spelen in de planning en het aanbieden van hun werk. 
De leden en vrijwilligers van het project hebben steeds meer sturing 
gegeven aan het werk, zowel op het gebied van hun bezorgdheden als 
hun interesses. Hun invloed en betrokkenheid zijn belangrijk geweest 
bij de ontwikkeling van een aantal initiatieven. In het bijzonder hebben 
ze de volgende werkgebieden nagestreefd:
• Ze willen dat volwassenen de jeugdcultuur begrijpen en de 

standpunten er ervaringen van jongeren op het gebied van 
verdovende middelen, dit heeft de aanpak van DISC gevormd van 
het werken met ouders van druggebruikers

• Ze zijn bezorgd over de ervaring die ze hebben dat jongeren in de 
problemen komen met de wet en naar de gevangenis gaan vanwege 
drug- of alcoholgebruik, en het gebrek aan ondersteuning die 
ze krijgen in die omgeving. DISC zorgt er nu voor dat zijn peer 
education programma beschikbaar is in gesloten afdelingen en 
instellingen voor jonge overtreders

• Het gebrek aan erkenning en begrip van drugs- en alcoholkwesties 
binnen scholen en onder jongeren die niet naar school gaan. DISC 
richt zich in het bijzonder op peer projecten voor de jongeren die 
het risico lopen te worden geschorst en werkt direct met scholen om 
dit te bereiken.

• Hun bezorgdheid over de toenemende betrokkenheid van 
jongere kinderen bij het gebruik van verdovende middelen, en de 
behoefte om hen zo snel mogelijk boodschappen en informatie te 
verstrekken. Dit werd ondersteund door peer educators doordat zij 
hun kennis naar basisscholen brachten en ze hen probeerden de 
basis van drugsbewustzijn over te brengen in overeenstemming met 
de behoeften van de jongeren

Veel van het huidige werk rond drugs en alcohol wordt aangeboden 
door lokale overheidsorganisaties waaronder Britse Primary Care Trusts 
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(Basiszorgfonds), huisartsen en jeugdafdelingen; jongeren staan 
er echter vaak afwijzend tegenover of zijn buitengesloten van de 
reguliere voorzieningen. Daarnaast worden deze voorzieningen 
geleid door professionele hulpverleners; jongeren zijn er duidelijk 
over dat ze eerder informatie van peers aannemen dan van 
volwassenen; inclusief leraren en professionele hulpverleners. 
Ze geven ook aan dat ze niet geloven in de gevaren die worden 
benadrukt in landelijke campagnes die ontworpen zijn om ze 
van de drugs af te krijgen en ze alleen informatie aannemen 
van mensen die ze vertrouwen en hoog hebben zitten, die hun 
cultuur begrijpen. Deze jonge gebruikers van het aanbod hebben 
uiteindelijk het gevoel dat formele voorzieningen niet voldoen 
aan hun behoeften.

Hierdoor baseert DISC hun voorziening op het aanpakken van 
deze kloven, door jongeren in staat te stellen zowel hun eigen 
kennis als de kennis van hun peers te verbreden, waardoor ze 
beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen en efficiënt 
advies en ondersteuning ontvangen. 

5.2.3. Formeel en informeel peer work

DISC maakt al meer dan 15 jaar gebruik van peer education om 
misbruik van verdovende middelen aan te pakken en heeft het in 
twee belangrijke omstandigheden gebruikt 

• Informeel – werken met personen of kleine groepen 
in een informele omgeving bijv. straatwerk, detached 
jeugdwerkomgevingen in stadscentra. Vanwege de aard 
van het werk dat het project probeert te verrichten door 
de mensen te betrekken die het meeste risico lopen bij 
druggebruik, veel van hen gebruiken verdovende middelen 
en andere complexe behoeften zoals geschorst van school, 
aanstootgevend, leerproblemen en handicaps

• Formele peer education in jeugdclubs, scholen en 
trainingvoorzieningen – tijdens deze sessies worden groepen 
peer educators opgeleid in een trainingsomgeving gevolgd 
door een modulair programma, dit kan onderdeel zijn van 
training in de gevangenis of in een gesloten inrichting
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Het algemene doel is jongeren van het misbruik van verdovende 
middelen af te helpen, hoewel we begrijpen dat druggebruik bij 
bepaalde jongeren een deel is van hun cultuur en daardoor streven we 
er in die gevallen naar de schade van hun gebruik te minimaliseren.
Er is veel bewijs gedocumenteerd over het opzetten en aanbieden 
van peer education in formele omgevingen zoals scholen en aan 
de jongeren die gezond zijn en dingen bereiken, DISC heeft echter 
het gevoel dat peer education het beste functioneert wanneer het 
door jongeren met ervaring op het gebied van druggebruik wordt 
overgedragen aan jongeren die betrokken zijn bij druggebruik en 
risico lopen.

Het is belangrijk alle informatie te begrijpen die is verkregen van de 
gebruikers van het aanbod en dit in overweging te nemen en vanuit 
hier een nieuw peer education project te beginnen.

5.2.4. Waar te beginnen bij het ontwikkelen en aanbieden van  
 een peer project

On starting up a project it is important to understand the need for 
the project, without this it is difficult to establish aims, objectives and 
outcomes. The need for the project can be identified by young people 
through consultation and a range of partner agencies including police 
statistics, community safety reports, youth offending team data, local 
area planning groups, youth workers, and health groups.

Voorbeeld 1
Er werd een rapport aangeboden op een bijeenkomst voor 
gemeenschapsveiligheid door stadsmariniers dat er een groep 
jongeren op vrijdagavonden samenkomt in het park; het is duidelijk 
dat ze cannabis, alcohol en mogelijk kalmerende middelen gebruiken; 
inwoners vinden hun gedrag intimiderend en gaan op die tijdstippen 
niet naar het park. Deze kwesties werden gemeld aan de politie en 
de plaatselijke drugsinstellingen, de jongeren willen geen individuele 
ondersteuning krijgen van de drugsinstelling, en de politie rakelt de 
kwesties op wanneer ze jongeren tegenkomen waardoor de jongeren 
waarschuwingen krijgen; dit is echter geen oplossing voor de 
risicofactor. De plaatselijke detached jeugdwerkers praten echter wel 
met de jongeren en geven ze basisadvies om de schade te verminderen, 
ze denken dat de jongeren zeer slecht begrijpen wat de risico’s zijn 
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die ze zichzelf laten lopen en dat ze meer erover moeten leren. De 
jeugdwerkers benadrukten ook dat de jongeren niets willen weten van 
formele drugseducatie, ze denken echter wel dat er verschillende leden 
van de groep zijn die invloed hebben op het maken van beslissingen 
binnen de groep en ze hebben bij meerdere projecten met hen gewerkt. 
Dit is een duidelijk voorbeeld van peer education die functioneert en 
op straatniveau is aangeboden. DISC werkt succesvol met verscheidene 
personen van de doelgroep; deze groepsleden werden opgeleid als peer 
educators en brengen harm reduction boodschappen over naar hun 
peers. Dit leidde ertoe dat de doelgroep een beter begrip kreeg van de 
impact die hun gedrag had op de bredere gemeenschap. Ze meldden 
ook een vermindering van tactisch druggebruik

Voorbeeld 2
Een schooldirecteur heeft zes jongeren doorverwezen naar 
drugshulpverlening omdat ze het risico liepen te worden geschorst 
vanwege hun voortdurende gebruik van verdovende middelen. Dit had 
namelijk zijn weerslag op hun gedrag en aanwezigheid op school en 
hij is van mening dat ze een negatieve invloed zouden kunnen hebben 
op andere jongeren die beginnen te experimenteren met drugs. Hij is 
bezorgd dat deze andere jongeren vaker zullen gaan gebruiken. In deze 
situatie was het misschien mogelijk sessies op school te organiseren 
om training te geven aan een groep jongeren, inclusief de jongeren 
die het risico liepen te worden geschorst. Hierdoor worden niet alleen 
jongeren opgeleid tot peer educators maar het zorgt er ook voor dat 
de jongeren die drugs gebruiken zelf begrijpen wat het risico is. Veel 
van de opgeleide peer educators meldden een vermindering van hun 
eigen druggebruik, ze voelden zich zekerder door hun training in 
communicatievaardigheden, ze hadden het gevoel dat ze hadden 
bijgedragen aan hun gemeenschap en ze werden geloofd door hun 
peers.

5.2.5. Voornemens, doelstellingen en uitkomsten 

STAP 1 :  BEPAAl HET VOORnEmEn:

Voornemens zijn brede verklaringen van de kennis die u hoopt op te doen. Het 

voornemen is de kern van het gehele werk. 

Het voornemen is om vanuit de bepaalde behoeften te werken; de 
voornemens zullen een overkoepelend kader bieden van waaruit uw 
project kan worden gepland.
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Voorbeeldvoornemens om toe te voegen:
• Het niveau van bewustzijn en educatie te verhogen op 

het gebied van misbruik van verdovende middelen onder 
kwetsbare jongeren

• Scholing en ondersteuning bieden aan jonge vrijwilligers 
om hun vertrouwen, vaardigheden te ontwikkelen om peer 
educators te worden

STAP 2:  KOmEn DE DOElSTEllInGEn OVEREEn:

Doelstellingen zijn verklaringen die u van plan bent aan te leren  

Het is belangrijk de doelstellingen overeen te komen met 
jongeren zodat ze verantwoordelijkheid nemen voor het 
project, voorbeelden kunnen zijn:

• Zorgen dat jongeren de gevaren begrijpen die gerelateerd 
zijn aan drug- en alcoholgebruik

• Jongeren te zoeken, op te leiden en te ondersteunen die 
peer educators willen worden en die deel uitmaken van 
een sociaal netwerk dat alcohol en drugs misbruikt

• Positieve kansen bieden op het gebied van persoonlijke, 
sociale en educatieve ontwikkeling voor jongeren die 
ontkoppeld zijn van reguliere instanties

• Een bijdrage leveren aan het verminderen van misbruik 
van verdovende middelen onder jongeren 

STAP 3:  BEPAAl UITKOmSTEn:

Uitkomsten zijn verklaringen die u zou kunnen evalueren. Misschien 

zult u ze niet allemaal evalueren, maar dit zijn verklaringen van wat 

een student zal weten of waar hij of zij toe in staat zal zijn

De volgende uitkomsten zouden kunnen worden bereikt:  
• toegenomen kennis onder kwetsbare jongeren van 

de kwesties in verband met misbruik van verdovende 
middelen

• verhoogd besef van beschikbare instanties voor jongere 
gebruikers van verdovende middelen
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• impact op de waarneming van de samenleving ten aanzien 
van jongeren en misbruik van verdovende middelen

• toegenomen vertrouwen en zelfvertrouwen van jongeren 
die zijn betrokken als peer educators 

• bijdrage aan de vermindering van misbruik van 
verdovende middelen en asociaal gedrag door jongeren

• erkenning voor peer educators
• ouders en verzorgers doen hun voordeel met het 

bewustzijn dat peer educators hebben gecreëerd
 

5.2.6. Waar vinden we peer educators

Het project kan niet slagen als het niet wordt aangeboden en 
geleid door jongeren, er zijn een aantal doorverwijzingsroutes 
naar peer education zoals  

• goed netwerken met partnerinstellingen
• verwijzingen van partnerinstellingen, detached 

jeugdwerkers, centra ter ondersteuning van 
jeugddelinquenten, jongeren die het risico lopen op 
schorsing 

• partnerschap is van cruciaal belang niet alleen om 
doorverwijzingsroutes vast te stellen, maar ook om 
te garanderen dat peer education projecten worden 
geïntegreerd binnen het plaatselijke aanbod en geen kopie 
is van de plaatselijke voorzieningen

• een van de meeste efficiënte manieren om jongeren te 
betrekken bij peer education is ze het werk van het project 
en de reputatie te laten rondvertellen

• bestaande peer educators vragen te helpen nieuwe 
educators te vinden.

• jeugdcliënten bij klinieken informeren over het 
programma

•  mentoren en belangrijke medewerkers op scholen 
betrekken bij het bepalen welke jongeren peer educators 
zouden kunnen worden onder de studenten die het risico 
lopen te worden geschorst

•  presentaties houden op jeugdclubs en op plekken waar ze 
samenkomen, zoals scholen, jeugdcentra
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5.2.7. Wat is een goede peer educator

De criteria om een peer educator te worden verschillen per soort 
peer education en het gebied waarin het wordt aangeboden. We 
gebruiken peer educators die deel uitmaken van de groep die is 
geïdentificeerd als de doelgroep. De jongeren die zouden kunnen 
worden opgeleid moeten in staat zijn te communiceren, misschien 
zelfs de stem van de groep zijn, de jongere zijn met de “Kudos” (sterke 
sociale positie binnen de groep) om te zorgen dat er geluisterd 
wordt naar hun advies; deze vaardigheid kan worden ontwikkeld 
door middel van training. Het is belangrijk dat de peer educator 
geen moeite heeft met het delen van informatie met anderen door 
dezelfde taal te gebruiken en bekend is met de culturele normen en 
waarden van de groep. De peer educator moet deze vaardigheden en 
kennis graag willen ontwikkelen en in staat zijn anderen uit te dagen 
op een manier die niet veroordelend is. Deze vaardigheden worden 
allemaal ontwikkeld tijdens de peer education training.

5.2.8. Beoordeling, evaluatie en bijhouden van logboek

Er zijn verschillende manieren om een project te beoordelen, en 
de methoden zouden moeten worden gekozen in overeenstemming 
met de voornemens van het project.   

Voorbeelden:
• feedback verzamelen van gebruikers van het aanbod
• peer focus groepen
• peer interviews
• groepsleiders
• zelfevaluaties
• opgenomen boodschappen van peers
• via het toevoegen van casestudies 

Het is belangrijk uw werk te evalueren. Dit zou een onderdeel moeten 
zijn van de gehele projectplanning. Bij maatschappelijk werk, bestaat 
procesevaluatie uit het bekijken van de activiteiten en de kwaliteit 
van de activiteiten in het project. Impactevaluatie is het evalueren 
van de onmiddellijke resultaten en de resultaten op korte termijn.
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The criTeria To become a peer educaTor differs 
wiTh varied Types of peer educaTion and The 

arena in which iT is delivered. we use peer  
educaTors ThaT are from The acTual group 

idenTified as The TargeT group.
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De belangrijkste vragen die bij de evaluatie moeten worden 
beantwoord:  
• Worden de modellen/methoden geïmplementeerd zoals gepland 

in de veldwerkorganisaties?
• Bereiken we de doelgroep?
• Hoeveel peer educators zijn er gevonden en maken gebruik van 

het aanbod? (inclusief vroegtijdige schoolverlaters). Dit zou een 
beschrijving moeten bevatten van hoe de veldwerkorganisaties 
in staat zijn om met behulp van de middelen van jongeren 
mensen uit de doelgroep te bereiken, door te werken met meer 
mensen in de doelgroep. Hoe wordt dit middel gebruikt?

• De eigen ervaringen van peer educators door de training, 
mentorsessies en de peer scholing

• Veranderingen in houdingen, kennis en gedrag bij de peer 
educators en andere jongeren in de doelgroep, gemeld door de 
jeugd zelf

• Voordelen en uitdagingen naar aanleiding van het gebruik van 
peer education

Verschillende hulpmiddelen kunnen worden toegepast tijdens het 
evaluatieproces:
• De veldwerkers en de peer educators zouden de verschillende 

activiteiten en sleutelfactoren in het project moeten registreren. 
Het project zou informatie moeten bevatten over het aantal 
mensen dat peer educators zal worden en educatie krijgt 

• Registreren van verstrekte boodschappen. Dit zal gebeuren door 
een blad te gebruiken waarop wordt vermeld aan wie, waar, 
hoe en wat er wordt aangeboden. U kunt uw peer educators en 
veldwerkers een logboek/dagboek verstrekken om te gebruiken 
tijdens het werk. Dit bleek soms te ingewikkeld om na te gaan, 
de veldwerkers kunnen hun peer workers vragen met hoeveel 
mensen ze hebben gesproken sinds de laatste bijeenkomst, over 
wat ze hebben gesproken, en wat de context van het gesprek 
was

• Veldwerkers en peer educators die deelnamen aan het project 
kunnen geïnterviewd worden. Peer educators en anderen in 
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de doelgroep zullen verslag doen van hun houdingen, kennis en 
gedrag vóór de projectperiode en projecttermijn. Een schema voor 
zelfevaluatie zal de mogelijkheid bieden verandering te meten. Dit 
kan zelfevaluatie omvatten uiteenlopend van een tot tien wat betreft 
kennis van de onderwerpen/thema’s in het programma, en ook het 
zelfevalueren van iemands eigen besef hoe de boodschappen worden 
aangeboden. Eigen houdingen en gedrag in deze periode kunnen 
ook worden toegevoegd

5.2.9. Toezicht

Toezicht van de peer worker is een zeer belangrijk onderdeel van peer 
education. Door het Correlation II project hadden de peer educators 
regelmatig bijeenkomsten met hun groep in de aanwezigheid van 
een veldwerker. Ze bespraken wat er was gebeurd sinds de laatste 
bijeenkomst, hoeveel mensen erbij betrokken waren en hoeveel er peer 
education hadden verstrekt. Er werd teruggekeken op de verschillende 
educatieve elementen en hun ervaring bij het aanbieden van deze 
lessen aan hun peers. Naast de steun in een groepssituatie, kregen 
peer educators de mogelijkheid indien nodig begeleiding te krijgen. 
Aangezien we ervoor kiezen peer educators op te leiden die eventueel 
zelf nog drugs gebruiken is het cruciaal dat zij altijd de mogelijkheid 
krijgen over hun eigen kwesties te praten met een veldwerker. De peer 
workers zouden door middel van ervaring zowel met betrekking tot 
hun werk als hun persoonlijke situatie toezicht of begeleiding moeten 
krijgen.

5.2.10. Casestudy – peer education

Door Linda Svalsrød

Een veldwerkorganisatie in een buitenwijk van Oslo ontving informatie 
dat er sprake was van cannabisgebruik en het dealen van cannabis onder 
een groep jongeren. Ze hadden contact met een aantal meiden uit deze 



80

groep, aangezien meerdere meisjes eerder in verschillende soorten 
problemen terecht waren gekomen, en sommigen onder toezicht 
waren van de kinderbescherming en in pleeghuizen hadden 
gezeten. De meiden waren 17 en 18 jaar oud. De vriendjes van deze 
meisjes waren betrokken geweest bij meer ernstige criminaliteit. 
Zij wisten dat de meisjes op dat moment naar school gingen, en 
het leek erop dat ze hun leven beter op orde hadden. 

Er werd de meiden gevraagd of ze het veldwerkteam wilden 
helpen bij het verbeteren van hun aanbod en deel wilden nemen 
aan een focus groepinterview. Hiertoe waren ze bereid, dus het 
focus groepinterview werd opgenomen, uitgeschreven en de 
uitkomst van het focus groepinterview werd vervolgens getoond 
aan de meiden tijdens een bijeenkomst.  

Tijdens deze bijeenkomst werd hen gevraagd of ze een peer 
education programma wilden ontwikkelen samen met de 
veldwerkers. De meiden waren enthousiast over het idee om 
deel te nemen aan een peer education project. Het werd de 
meiden duidelijk gemaakt dat juist zij hiervoor waren gevraagd 
om hun ervaring en omdat ze een breed sociaal netwerk hadden, 
en ook toegang hadden tot groepen die de veldwerkorganisaties 
niet konden bereiken. 

• Een aantal van de thema’s waar de meiden over hadden 
gepraat tijdens de focus groepinterviews werd aan hen 
getoond. Dit waren onder andere: cannabis, leven in de 
gevangenis, wat er zou gebeuren als ze door zouden gaan 
met drugs, wat de politie aanleiding geeft, aangezien 
ze soms het gevoel hebben dat ze door hen worden 
lastiggevallen. Ze hadden geen weet van de plaatselijke 
jeugdgezondheidskliniek. De meiden vertelden over de 
conflicten binnen hun groep, en dat het niet gemakkelijk was 
om te voorkomen dat deze conflicten escaleerden. 

• Deze thema’s werden overhandigd als een soort van “menu” 
waaruit ze konden kiezen. 
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Na een aantal planningsbijeenkomsten, hadden 
de meiden en de veldwerkers een educatief plan 
opgesteld waarbij ze besloten zich te richten op:
• strategieën om drugs en schade te verminderen 
• mentale gezondheid
• bezoek aan de plaatselijke 

jeugdgezondheidskliniek 
• het oplossen van conflicten
• gevangenisbezoeken
• dialoogbijeenkomsten met de politie 

De meiden moesten de bijeenkomsten organiseren en 
uitleggen waar het peer education project over ging. 
Ze wilden heel graag de mensen in de gevangenis 
ontmoeten, en ook een ex-druggebruiker. De 
veldwerkers waren hier sceptisch over omdat ze bang 
waren dat deze misschien een spannende levensstijl 
zouden uitdragen aan deze prikkelzoekende meiden. 
Maar de veldwerkers hadden eerder besloten dat dit 
niet nog een project zou worden met een beperkte 
betrokkenheid van de gebruiker. Hierdoor gingen ze 
toch akkoord met zowel de gevangenisbezoeken als 
de ontmoeting met de ex-druggebruiker. Dit bleek 
een ervaring die de meiden tot inkeer bracht en een 
diepe impact op ze had. Ze zetten een zes maanden 
durend bijeenkomstplan op, met om de week een 
bijeenkomst. Aan het eind van elke bijeenkomst 
zouden ze bespreken wat de educatieve uitkomst 
was van de bijeenkomst, en welke informatie ze 
zouden doorspelen aan hun vrienden. Aan het begin 
van elke bijeenkomst werd aan de meiden gevraagd 
hoeveel boodschappen ze hadden doorgespeeld en 
aan hoeveel mensen. 

Ze melden dat ze gemiddeld elke keer 40 keer 
informatie hadden doorgespeeld aan hun peers tijdens 
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deze periode van zes maanden. De meiden werden gecertificeerde 
peer educators genoemd na afloop van het programma, ze 
ontvingen een diploma voor alle kennis die ze hadden opgedaan 
en de bekwaamheden waar ze in waren geschoold. Ze hebben 
nu meer verantwoordelijkheid gekregen en zoeken hun eigen 
peers om scholing te geven, en ze zijn bezig het peer education 
programma verder te ontwikkelen.

Een vergelijkbaar project werd uitgevoerd met een aantal jongens 
bij een andere organisatie; deze jongens waren zware cannabis 
rokers. Het positieve langetermijn effect van de betrokkenheid 
van deze jongens bij het project was dat ze hun cannabis gebruik 
zouden minderen, van gemiddeld 5 gram per dag tot een half 
gram per dag. Dit was niet het uitgangspunt van de educatie, maar 
een neveneffect van deelname. Meerdere jongeren begonnen ook 
naar een psycholoog te gaan na een bezoek aan het bureau voor 
psychologische begeleiding, iets wat ze eerder hadden geweigerd. 
Een van de jongens, die nooit in staat was geweest georganiseerde 
vrijetijdsbestedingen vol te houden, is ook wekelijks blijven 
wandklimmen nadat dit een van de activiteiten was die hij had 
gedaan via het peer education project.
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 Mensen met meer chaotische levensstijlen
Met injecterende gebruikers is het vaak moeilijk om een 
gestructureerd programma te ontwikkelen, soms moeten er 
praktische aanpassingen worden gedaan; zoals het geven van 
scholing ter plaatse op straat, en een-op-een in plaats van 
in een groep. Van de jonge injecterende druggebruikers kan 
worden gevraagd of ze de veldwerkorganisaties willen helpen 
door nieuwe mensen in de drugsscene te informeren over wie 
de veldwerkers zijn en welk aanbod ze kunnen bieden. Aan de 
andere kant had onze partner in Servië zeer veel succes in het 
geven van reguliere peer education aan deze groep, dus zelfs 
wanneer jongeren chaotische levensstijlen hebben, kunnen ze 
nog steeds voordeel halen uit peer education. Het vergt gewoon 
wat aanpassing.

5.2.11. Belangrijke elementen en geleerde lessen bij peer work 

• peer education vindt plaats tussen jongeren en het is 
noodzakelijk dat ze vergelijkbare kenmerken hebben, 
zoals leeftijd, geslacht, culturele achtergrond of 
vergelijkbare ervaringen hebben gehad en afhankelijk zijn 
van invloedrijke leden van een sociale groep of categorie

• vrienden zijn de belangrijkste informatiebron wanneer 
het op drugs aankomt, laat de peer zijn vrienden of 
vanzelf ontstane groepen dingen leren

• peer work is brongeoriënteerd– de peer is de expert
• kies thema’s van de peer education op basis van 

de uitkomsten van focus groepinterviews, creëer 
boodschappen en een peer programma samen met 
de jongeren, of gebruik de peer education van DISC 
als inspiratiebron (u vindt een meer uitgebreid peer 
education plan in de bijlage) 

• soms is er bij de jongeren een gebrek aan ideeën; u kunt 
ze een lijst tonen en erbij zeggen “andere jongeren zijn 
geïnteresseerd geweest in de volgende thema’s. Misschien 
zit er ook iets voor jou bij..”

• veroordelende boodschappen zijn niet welkom, jongeren 
willen feitelijke informatie
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• begin elke bijeenkomst met een overdenking en een 
“wat is er gebeurd sinds onze laatste bijeenkomst” om te 
kunnen nagaan of de boodschappen zijn doorgegeven, 
en eindig ze met overdenkingen over wat er is geleerd 
en welke informatie er zal worden doorgespeeld aan 
vrienden

• vraag de jongeren een vriend mee te nemen voor de peer 
education training omdat ze hierdoor eerder zelf zullen 
komen opdagen

• groepen die zich vanzelf vormen zijn misschien 
gemakkelijker om mee te werken, dit wil niet zeggen dat 
u jongeren moet samenbrengen die elkaar niet kennen, 
maar dit moet met zorg worden gedaan. Groepen 
waarvan de mensen teveel op elkaar lijken zijn vaak 
moeilijk om mee te werken 

• markeer het “formele eind” van de peer education door 
een ritueel of een feestje en overhandig een diploma 
waarop de geleerde vaardigheden staan beschreven

5.2.12. Belangrijke elementen van succesvolle peer education –  
 voor de peer

Door Andrea Dixon, DISC

Om een peer education project te laten slagen moeten de peers 
zich in het centrum van de activiteit bevinden. Het is van belang 
een goed ontwikkeld gevarieerd trainingsprogramma te hebben 
met input van jongeren en daarnaast moet zowel de stijl van 
het aanbod als de inhoud goed zijn ontwikkeld. Jongeren zijn 
over het algemeen op de hoogte van de ontwikkelingen in de 
veranderende drugsscene, daarom moet deze informatie worden 
toegepast en steeds bijgewerkt. Vaak melden jongeren dat niet 
alleen hun zelfvertrouwen groeit, maar dat de educatie en 
ondersteuning die zij ontvingen tijdens de training een positieve 
impact heeft gehad op hun eigen gebruik van verdovende 
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middelen, waarbij ze ofwel hun gebruik hadden geminderd 
of ermee waren gestopt. Peer educators moeten het gevoel 
hebben dat ze een belangrijke en positieve bijdrage leveren 
aan hun gemeenschap en worden gerespecteerd door anderen.  

Dit is wat een jongere kan verwachten van deelname aan het 
peer project:
• iets persoonlijks bereiken wanneer ze weinig 

kansen hebben gehad om ergens in te slagen
• steun vinden bij volwassen die bereid zijn om te 

luisteren en de cultuur te begrijpen waarin ze 
leven

• vaardigheden ontdekken en ontwikkelen waarvan 
ze niet wisten dat ze ze hadden

• erkenning krijgen voor hun inspanningen
• jongeren die andere jongeren naar het project 

brengen
• projectpersoneel wordt geworven door peer 

educators 
• ontwikkeling van marketingmateriaal 
• ontwikkeling van hulpbronnen voor educatie en 

het leerhandboek
• opname van boodschappen aan peers
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6.1.	 AchtErgronD	En	DEfInItIEs

focus groepen zijn een geweldige aanvulling op veldwerk 
en zorgen ervoor dat de gebruiker betrokken is bij de 
organisatie terwijl ze een inzicht krijgen in hun levenswereld en 
beweegredenen. dit bleek zo’n effectieve manier om contact 
te krijgen met moeilijk toegankelijke groepen dat we besloten 
het gebruik van focus groepen uit breiden; van “research naar 
reaching” (van onderzoek naar bereiken).  

Een dagelijkse werksituatie geeft niet veel ruimte voor 
overpeinzingen, aangezien gesprekken de neiging hebben 
te gaan over praktische zaken. Focus groepen bieden andere 
kennis doordat er wordt gewerkt op een systematische wijze 
met simpele middelen. Dit maakt het gemakkelijker om meer 
doelgerichte interventies te doen. Soms kan een focus groep 
te alomvattend zijn. Daarnaast zullen meer “algemene” (maar 
nog steeds systematische) interviews met de doelgroep meer 
en andere informatie geven dan u kunt halen uit dagelijkse 
gesprekken. Verschillende veldwerkorganisaties die deelnamen 
aan dit project zijn nu op regelmatige basis bezig met focus 
groepinterviews, dit is nu een van hun strategieën om de moeilijk 
toegankelijke groepen te bereiken, en kwalitatief zeer goed werk 
te garanderen.

FocUs 
groePen

6.
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6.1.1. Definitie focus groep

Een focus groep is:

“een zorgvuldig geplande serie discussies ontworpen om 
inzichten te verkrijgen binnen een bepaald interessegebied in 
een gesloten, niet-bedreigende omgeving”29

Een focus groep verschilt van andere groepsdiscussies door:
• het hebben van een duidelijk plan voor een gecontroleerd proces 

en omgeving waarin interacties onder deelnemers plaatsvinden;
• gebruik van een gestructureerd proces om gegevens te 

verzamelen en te interpreteren; en
• deelnemers die zijn uitgekozen op basis van kenmerken die ze 

delen, niet vanwege hun verschillen30

Dit is een effectieve manier om inzicht te krijgen in de gedeelde 
waarden en ideeën van een groep. De focus groep is er niet om 
overeenstemming te bereiken, om de impact van een programma te 
evalueren noch voor educatieve doeleinden (op.cit).  

6.2.	 DE	ProcEs-	En	PrAKtIjKErVArIng		
	 VAn	focus	groEPEn

Toen we besloten focus groepen te gebruiken als initiële methode om 
informatie te winnen en de groepen te bereiken, was er wat weerstand 
onder de veldwerkers. “We hebben al zoveel taken; dit is weer een 
taak die de aandacht wegneemt van het echte werk”. Ze betwistten: 
“maar we praten constant met onze cliënten, dat is toch wat we echt 
doen, we kennen de jeugd waar we mee werken”. We legden uit dat 
dit hen misschien inzichten zou geven in de verschillende wijzen 
van communiceren met hun doelgroep, en dat ze er misschien 
iets konden leren over het veranderen van de manier van vragen 
stellen. Ook al was er in het begin wat weerstand, de veldwerkers 
hielden hun interviews, en hieruit rolden een aantal zeer positieve 
ervaringen. We kregen ook steun en positieve houdingen van alle 

29 Krueger R, and Casey M.A, 2000, p. 5 Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research 3rd ed. 
Thousand Oakes, Calif: Sage Publications, Inc. 
30 Larson et al. 2004 Can you call it a focus group? Departments of Sociology and Agricultural  
Education and Studies Iowa State University 
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managers. De veldwerkers zagen dat het goed was om meer tijd 
te besteden aan de focus groepen. Het gaf ze de kans om op een 
andere manier met de jeugd in contact te komen bij het zoeken 
naar jongeren voor de focus groepen. De veldwerker moest aan 
de jongeren vragen of ze hen konden helpen beter te worden in 
hun werk. Het richten op de hulpmiddelen van de doelgroep, en 
niet op de problemen is een gebruikelijk doel voor veldwerkers, 
maar niet altijd gemakkelijk om in de praktijk te brengen. Door 
deze methode te gebruiken ging dit vanzelf.

Tijdens de interviews realiseerden de veldwerkers zich dat het 
stellen van open vragen over de levenswerelden van de jongeren 
ook tot meer verschillende informatie leidde dan ze normaal 
zouden verkrijgen. In een dagelijkse werksituatie zouden ze 
zich veel meer richten op de praktische zaken van elke dag, en 
misschien niet zoveel vragen stellen over de overdenkingen van 
de jongeren. 

Een van de meer sceptische veldwerkers was een stille 
toeschouwer van een interview dat een collega hield met twee 
van zijn cliënten. Hij werkte al een paar jaar met deze twee 
jongeren, maar zei nadien dat hij ze nu veel beter had leren 
kennen en meer informatie over hen had losgekregen in twee uur 
dan in de twee jaar die hij eerder met ze had gewerkt. Het waren 
twee langdurig injecterende gebruikers, en om verschillende 
redenen was het moeilijk voor hen om op te komen dagen bij de 
focus groep. De veldwerkers hielden het interview in een café 
omdat dit handig was. Een openbare plaats zoals deze is niet 
een zeer goede plek, maar het was belangrijker hun inzichten te 
verkrijgen. De twee waren zeer trots dat ze het middelpunt van 
een interview waren, en tot nut waren voor de veldwerkers die 
hen eerder op verschillende manieren hadden ondersteund. De 
omgekeerde rol van wie de hulpverlener en wie de ontvangende 
partij was, bleek een nieuwe ervaring voor beide partijen. Een 
van de geïnterviewden vertelde de serveerster met trots toen ze 
de tafel aan het afruimen was dat “ze moest opschieten, want 
hier werd een interview gehouden!”. 
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6.2.1. Thema’s en vragen

De focus groepen waren een handige aanvulling op het veldwerk 
om meer informatie te verkrijgen van de doelgroepen. De 
instructie voor de veldwerkers was om groepen te kiezen 
waarmee moeilijk contact kon worden gelegd tijdens het 
verrichten van veldwerk. De definitie van “moeilijk bereikbaar”, 
en wie werd beschouwd als “gemarginaliseerd” werd hierdoor 
overgelaten aan de veldwerkers’ eigen goeddunken. 
Ze besloten op welke groepen ze zich zouden richten op basis 
van de kennis die ze hadden door hun dagelijkse veldwerk.

Voorbeelden van thema’s waar over werd gepraat bij de focus 
groepen (zie bijlage voor de volledige vragengids):
1. Gebruik van drugs/alcohol
2. Druggebruikende gebieden
3. Normen en standpunten over druggebruik
4. Vrienden/netwerken
5. Activiteiten die druggebruik kunnen ontmoedigen

Er waren veel vragen die erop gericht waren de doelgroep 
risicogedrag te laten definiëren en om hun mening te krijgen hoe 
risicogedrag kan worden veranderd. Vragen als wat is risicogedrag, 
wie zou dit soort gedrag kunnen beïnvloeden, kennis van drugs, 
waar halen ze hun kennis vandaan, standpunten, en wie ze 
vertrouwen, zowel wat betreft het verstrekken van informatie, 
als wanneer ze problemen tegenkomen. 

Welgeteld werden er ongeveer 120 jongeren in zeven landen (door 
12 verschillende veldwerkorganisaties in GB, Italië, Noorwegen, 
Servië, Slovenië, België en de Tsjechische Republiek) werden 
geïnterviewd. Uit deze interviews kwam veel informatie vrij die 
nuttig was om te zien waar de veldwerkorganisaties veranderingen 
moesten doorvoeren in hun werk, en vormden de strategieën 
om vervolgens deze groepen op een betere manier te bereiken. 
Een positief neveneffect van het huidige wervingsproces was het 
oefenen van het benaderen van deze groepen jongeren die door 
de veldwerkers beschouwd werden als moeilijk bereikbaar.
Zowel de veldwerkers als de jongeren melden dat dit een zeer 
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goede ervaring was geweest. Veldwerkers meldden dat de 
interactie gelijkwaardiger was dan normaalgesproken, sommigen 
beschreven een omgekeerde rol waarbij de jongere de expert was. 
De jongeren meldden ook dat dit een nieuwe en rijke ervaring 
was geweest. Het stellen van andere en meer open vragen dan in 
een reguliere omgeving gaf niet alleen andere informatie, maar 
ook rijkere beschrijvingen en in sommige gevallen informatie 
die nuttiger was. De jongeren hadden ook duidelijk profijt van 
de expertrol.  

6.3.	 BElAngrIjKE	ElEmEntEn	En	gElEErDE	lEssEn		
	 VAn	focus	groEPEn
 
6.3.1. Wat in overweging moet worden genomen bij  
 een focus groep

•	 het bepalen van een doelstelling en/of 
onderzoeksprobleem. Brainstorm met uw collega’s om een 
goede vragengids te maken

• doe een proefinterview met een collega of een jongere om 
te bekijken waar de vragen in uitmonden

• denk na over de groepssamenstelling, op basis van op 
gedeelde kenmerken 

• locatie – zorg dat onderbrekingen worden vermeden
• u moet de leden geheimhouding beloven van de informatie 

die is besproken
• laat een collega de groep observeren, en neem notities over 

de groepsdynamiek. Dit kan helpen bij het identificeren 
van stemmen als het interview is opgenomen en later wordt 
overgeschreven

• het materiaal moet systematisch geanalyseerd worden 
• focus groepgegevens zijn groepsgegevens, en zijn niet 

hetzelfde als individueel verkregen gegevens. Ze geven 
de collectieve denkbeelden weer die worden gedeeld en 
besloten door de groep 

• als er individuele gegevens nodig zijn, voeg deze informatie 
dan toe door een vragenlijst bij te voegen die aan de 
deelnemers wordt uitgedeeld voor de groepssessie
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6.3.2. Werk van de gespreksleider

• het werk van de gespreksleider is om elke deelnemer op zijn 
gemak te stellen zodat ze hun gedachten vrij kunnen delen in 
de groep

• de groep stil laten zijn, raak niet in paniek, dit geeft vaak 
ruimte voor verdere overpeinzingen. De gespreksleider kan 
meer vragen stellen als het onderwerp niet uitgebreid wordt 
besproken, of gewoon van onderwerp veranderen. Het kan 
nodig zijn om overheersende respondenten onder controle te 
houden en de passieve groepsleden aan te moedigen

 • introductie, het thema; leg het voornemen van de projecten 
uit en hoe een focus groep werkt. Geef informatie over hoe de 
uitkomsten zullen worden gebruikt

• zorg voor een inleidende activiteit om mensen te helpen tot 
rust te komen een open sfeer te creëren

• vermeld de basisregels of richtlijnen voor het interview; een 
open, beleefde en nette omgeving waar iedereen in de groep 
wordt aangespoord mee te doen, en dat u alle meningen wilt 
horen

• de gespreksleider moet structuur en leiding geven, maar het 
gesprek niet afhouden van de gedachten van de groep behalve 
wanneer het gesprek ongepast is – het is het werk van de 
gespreksleider om de discussies doeltreffend te houden, en 
op hetzelfde moment te zorgen voor een uitkomst en open 
dialoog. Het is belangrijk om een agenda aan te houden tijdens 
de focus groep, maar het gesprek zou nooit zo inflexibel 
moeten zijn dat interessante onderwerpen die spontaan 
opkomen niet kunnen worden besproken

6.3.3. Deelnemers 

• wanneer er gevoelige thema’s worden besproken, moet 
iedereen ermee akkoord gaan dat wat er gezegd wordt binnen 
vier muren blijft. Om te persoonlijke verhalen te vermijden, 
kunt u aangeven dat er wordt gezocht naar algemene 
meningen. Geef informatie over rechten en informatie op een 
blad dat is ondertekend en waarvan er een kopie is voor elke 
deelnemer.
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6.3.4. Praktische aspecten: 

• wees pragmatisch over hoe en wanneer u de focus groepen 
met een “moeilijk te bereiken” groep gaat uitvoeren – 
misschien gebeurt het niet om de geplande tijd of op de 
geplande locatie, en zal u het interview misschien wat 
eenvoudiger moeten houden – een beetje informatie is 
beter dan niets

• er kan hulp nodig zijn om de jongeren van de doelgroep op 
een handige plek te ontmoeten en met ze heen te rijden/
lopen naar de plaats waar het interview plaatsvindt, of om 
eropuit te gaan en ze te vinden

• het is een goed idee om snacks uit te delen. Het is geen 
goed idee om “luidruchtig” eten uit te delen zoals chips of 
chocolade in een wikkel als u het interview wilt opnemen

• het is een good practice om uw geïnterviewden te 
informeren over de uitkomst en de resultaten van het 
focus groepinterview – omdat dit groepen zijn aan wie niet 
vaak hun mening wordt gevraagd en hun feedback zeer 
waardevolle informatie is

• de interviews gaven informatie over “kloven” in het 
aanbod, hier werd verder apart naar gekeken omdat dit 
belangrijke informatie is om het aanbod voor de doelgroep 
te verbeteren

• na een aantal focus groepen ontvingen de deelnemers een 
geschenk of een bon voor een muziekwinkel. De jongeren 
waren hiervan niet op de hoogte voordat ze meededen, 
zodat hun deelname vrijwillig zou zijn 

6.3.5. Uitkomsten

Het materiaal van de focus groepen werd geanalyseerd en 
besproken tijdens verschillende werkbijeenkomsten met 
veldwerkers, onderzoekers en mensen van de doelgroep. 
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De volgende elementen werden aangeraden door de veldwerkers 
en de jongeren, om jongeren met succes te bereiken. Dit is allemaal 
gebaseerd op wat de jongeren zelf hadden doorgegeven tijdens de 
interviews.

•	 	 Neem de tijd!  De tijd die u op straat doorbrengt, het 
daadwerkelijk verrichten van veldwerk, is een van de sleutels tot 
succes; een meisje merkte op dat “we jullie overal zien, altijd”. De 
tijd die veldwerkers doorbrengen met deze jongeren is de bouwsteen 
om vertrouwen mee op te bouwen. Veel jongeren vertellen dat er een 
gebrek aan aandacht is vanuit de wereld van de volwassenen. Hun 
feedback is dat ze volwassen mensen vertrouwen die de tijd voor hen 
nemen. 

•	 	 Toon interesse in ze!  Jongeren “kijken” door mensen 
“heen” die niet echt om ze geven. Veel jongeren beschreven dat ze 
gemakkelijk de professionele hulpverleners konden identificeren 
die niet echt geïnteresseerd waren. De veldwerker die doorzet 
na de eerste afwijzing is degene die de jongere laat geloven dat 
hij oprecht is. Door onderzoek weten we dat de kwaliteit van de 
relatie belangrijker is dan welke behandelingsmethode dan ook. 
De jongeren melden dat ze verwachten dat een goede veldwerker 
aanwezig is, en dat ze hun behoeften waarnemen. 

•	 	 Geheimhouding! Dat de gesprekken geheim worden 
gehouden is uiterst belangrijk voor deze jongeren, en samen met 
vertrouwen is dat de basis van het gezamenlijk werken aan een 
voornemen 

•	 	 Vrienden: Wanneer het op kennis van drugs 
aankomt: de meerderheid meldt dat vrienden hun belangrijkste 
informatiebron zijn, en het internet. Straatwerkers worden ook 
genoemd, en het internet, maar overheidscampagnes werden niet 
vertrouwd voor het soort informatie waar ze naar op zoek waren.

we know from research ThaT The qualiTy 
of The relaTionship is more imporTanT Than 

whaTever TreaTmenT meThod used. 
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•	 	 Vertrouwen: Wanneer het aankomt op wie ze 
vertrouwen in een probleemsituatie, melden de personen die 
het meest gemarginaliseerd zijn vaak familie naast vrienden, 
en veel jongeren hebben hulpbronnen in hun netwerk waarvan 
gebruik kan worden gemaakt. Deze hulpbronnen worden niet 
noodzakelijkerwijs systematisch gebruikt door veldwerkers; 
sommigen hebben de neiging zich te richten op een-op-
een werk met de jongere in kwestie. Dit bleek deels uit de 
veldwerkroutine waarbij de jongere vragen wordt gesteld over 
hun niet-professionele netwerk – zoals familie en vrienden. Op 
deze manier konden ze de niet-professionele hulpbronnen in 
het netwerk van de jongere erbij betrekken, indien hier sprake 
van was. 

•	 	 Focus op hulpbronnen:  Het is belangrijk om 
de focus op het probleem om te draaien naar een focus op 
de hulpbron. De veldwerkers meldden een verandering in de 
manier waarop ze keken naar de jongeren terwijl ze meededen 
aan het peer programma met hen. De jonge peer educators 
meldden ook een veranderde zelfbeleving en een beter gevoel 
van bekwaam te zijn in verschillende vaardigheden.

 
Focus groepen zijn:
• focus groepen bieden nieuwe en meer uitgebreide 

kennis over uw doelgroep door op een 
systematische manier te werken met eenvoudige 
hulpmiddelen

• een efficiënte methode om toegang te krijgen tot de 
behoeften van uw doelgroep en inzicht te krijgen in 
hun levenswerelden

• garandeert betrokkenheid van gebruiker en 
informatie vanuit het standpunt van de gebruiker 
wat de jongeren de mogelijkheid geeft de experts te 
zijn

• methode om de communicatie met doelgroep te 
verbeteren

• kan het beginpunt zijn van peer education strategie
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7.1.	 AchtErgronD	En	DEfInItIEs

communicatie is de basis van veldwerk. onze positieve ervaring 
bij het houden van interviews en focus groepen heeft ertoe 
geleid dat we verder werken aan hoe we onze manier van 
communiceren met de doelgroep zouden kunnen verbeteren 
en de communicatievaardigheden van de veldwerkers kunnen 
verbeteren. we kozen voor motiverend interviewen als hulpmiddel. 

Motiverend interviewen is een onbevooroordelende communica-
tietechniek die van pas kan komen wanneer u werkt met mensen 
die misschien niet zoveel hebben nagedacht over hun drugssitu-
atie of de mogelijke gevolgen, of die niet zeker weten of ze hun 
gedrag willen veranderen. Deze methode is in het bijzonder ge-
schikt voor het onderzoeken van ambivalentie, die typisch is voor 
de jonge druggebruikers die nog steeds genieten van de leukere 
kanten van hun druggebruik. 

motiVe-
renD  
interVie-
Wen
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moTivaTional inTerviewing is abouT 
working for change.
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7.1.1. Wat is motiverend interviewen?

Motiverend interviewen gaat over het werken voor verandering. 
Dit wordt gedaan door de ambivalente gevoelens te onderzoeken 
die een persoon heeft met betrekking tot verandering. Door dit 
op te lossen, werkt u aan het versterken van de eigen motivatie en 
betrokkenheid van de persoon voor verandering. Het gaat om het 
werken voor verandering door middel van processen binnen de 
persoon, niet door extern opgedrongen krachten. De verandering 
moet gebaseerd zijn op de eigen waarden, geloven en wensen 
van de persoon. Om de beste manier te vinden om te veranderen, 
moet iemand de ambivalente gevoelens tegenover verandering 
identificeren, onderzoeken en oplossen. Motiverend interviewen 
(MI) ziet tweezijdige gevoelens over gedragsverandering als een 
natuurlijk onderdeel van het veranderingsproces. 

Deze drie elementen zijn essentieel bij MI:

1. “MI is een bepaald soort gesprek over verandering 
(begeleiding, therapie, overleg, communicatiemethode) 

2. MI is samenwerkend  (persoonsgericht, partnerschap, 
houdt autonomie in acht, niet expert-ontvanger)

3. MI is oproepend  (wil de eigen motivatie en betrokkenheid 
van de persoon oproepen)31”

Motiverend interviewen is het nadenken over de waarden 
die over het algemeen belangrijk zijn bij veldwerk, zoals het 
respecteren van de eigen ideeën van een persoon en niet de 
expert zijn die praat met de cliënt, maar liever de veldwerker die 
een katalysator is en de druggebruiker het object van (mogelijke) 
verandering, de verandering moet van de persoon zelf komen.

31 www.motivationalinterview.org where you also can find various articles and example of trainings.
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7.2.	 ProcEs-	En	PrAKtIjKErVArIng	BIj	motIVErEnD		 	
	 IntErVIEWEn

7.2.1. Trainingcommunicatievaardigheden

De basistraining bij motiverend interviewen werd gegeven door 
middel van een tweedaagse vaardigheidstraining. In de training 
werden de volgende thema’s behandeld:

• hoe kan de motivatie voor verandering worden verbeterd 
• wat is weerstand tegen verandering 
• wat zijn communicatietechnieken zoals a.) open vragen b.) 

simpele overdenkingen 
     c.) complexe overdenkingen d.) samenvattingen
• de vijf belangrijkste stadia van verandering 
• de vier kernvaardigheden; empathie tonen, meegaan met 

weerstand, discrepantie ontwikkelen, zelfeffectiviteit 
ondersteunen

• ambivalente gevoelens onderzoeken 
• wat is change talk (praten voor verandering), en hoe kunnen 

we het gebruiken
• film die MI-technieken toont
• vaardigheden oefenen in kleine groepen

Belangrijke elementen bij motiverend interviewen is het 
gebruik van open vragen, en de tijd nemen om zorgvuldig te 
luisteren naar de antwoorden op de open vragen. De tweede 
kerncommunicatievaardigheid bij MI is overdenkingen. 
Overdenkingen zijn nuttig om empathie over te brengen en 
het gesprek te sturen naar gebieden die productief kunnen zijn 
om motivatie te creëren voor verandering. Het herhalen van de 
verklaring van de jongere is manier om te bevestigen en steun 
te geven. Aan het begin van de gesprekken is het aan te raden 
na te gaan wat de jongere heeft gezegd door dezelfde woorden 
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te gebruiken of dezelfde betekenis die zij/hij heeft gebruikt. Meer 
complexe overdenkingen verwijzen nog steeds naar de betekenis 
van wat er is gezegd, maar de veldwerker voegt er misschien een 
bepaalde betekenis aan toe, versterkt de uitdrukking, of legt een 
verband tussen de verklaringen en een bepaald gevoel waarvan de 
veldwerker denkt dat hij/zij zich voelt. Een complexe reflectie is het 
teruggeven van de betekenis van wat de jongere net heeft gezegd, 
maar u kiest er mogelijk voor meer de nadruk te leggen op bepaalde 
elementen van de verklaring, of geeft aandacht aan iets dat niet 
het hoofdonderwerp was. Het wordt vaak als een good practice 
beschouwd om te wachten met meer complexe overdenkingen tot 
een later stadium in het gesprek, wanneer er tijd is genomen om 
een vertrouwensrelatie op te bouwen tussen de veldwerker en de 
jongere, of het zou weerstand kunnen oproepen. Gebruik maken van 
samenvattingen is de derde belangrijkste communicatievaardigheid 
bij MI: Het gebruik van samenvattingen is een handig hulpmiddel 
om een reflectieruimte te creëren waar de jongere naar zichzelf kan 
luisteren op het moment dat de veldwerker accurate samenvattingen 
maakt. Daarnaast zijn de samenvattingen handige hulpmiddelen 
om het gesprek te leiden naar gebieden die meer change talk ter 
sprake brengen. 

7.2.2. Change talk en onderzoeken van ambivalentie

Open vragen zijn een belangrijk onderdeel van deze methode. Net als 
het onderzoeken van de ambivalentie tegenover verandering voordat 
er ook maar enige beslissing wordt genomen iets te veranderen of 
niet. Dit betekent dat u ingaat op zowel de positieve als de negatieve 
kanten van de levensstijl of besproken kwestie, er wordt niet gepraat 
over of er – of wat een oplossing zou kunnen zijn. U praat niet 
steeds over de negatieve kanten of legt uw eigen ideeën op over wat 
de “de oplossing” is. Er zijn meerdere technieken om ambivalentie 
te onderzoeken, en raadpleeg www.motivationalinterview.org of 
de literatuur op het gebied van motiverend interviewen. Het punt 
bij het onderzoeken van ambivalentie is om bij te dragen aan het 
proces om aan de ene kant motivatie op te bouwen en aan de andere 
kant weerstand te vermijden die zou kunnen plaatsvinden. 
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Een centraal onderdeel van de methode is om “change talk” op 
te merken en aan te moedigen. Change talk zijn verklaringen 
die gerelateerd zijn aan verandering, de persoon in de richting 
van een besluit duwen. Door verklaringen te herhalen die over 
verandering gaan, zoals “Ik zou graag mijn eigen appartement 
willen hebben”, “Ik zou een betere vader willen zijn”, of “mijn 
leven zou eenvoudiger zijn zonder drugs”, weerspiegelt u de 
eigen verklaringen van de persoon, en zorgt u ervoor dat ze 
zulke verklaringen uitgebreid onderzoeken. Hierdoor moedigt u 
de persoon aan en helpt u ze zelf gemotiveerd te raken. De focus 
op change talk geeft redenen voor verandering, behoefte voor 
verandering en hoop voor een betere toekomst en energie om het 
veranderingswerk uit te voeren. U kunt ze ook helpen beloftes te 
maken, door beloftegevende taal. “Wat zijn je verdere plannen?”, 
“Hoe kun je jezelf de mogelijkheid geven door te gaan?” Het gaat 
erom dat u de persoon laat inzien dat verandering mogelijk is, en 
dit aan te moedigen op het juiste tempo voor die persoon.

7.2.3. Voorbeelden van gesprekken

Het volgende transcript is een voorbeeld van een echt 
gesprek, met de gebruikte MI-basiscommunicatietechnieken 
(vaardigheden) tussen haakjes.  
 
Deze bijeenkomst vond plaats op een open drugsscene dichtbij 
het centraal station in Oslo. De twee veldwerkers mengen 
zich in een groep die drugs verkoopt en koopt. Ze praten 
met verscheidene gebruikers, wanneer hun aandacht wordt 
getrokken door een jongen van een jaar of 20. Ze zien hem iets 
kopen; ze wachten tot hij klaar is met de handel en benaderen 
hem vervolgens. Ze stellen zichzelf voor, praten wat en geven 
wat informatie over de organisatie waar ze voor werken.

Door Linda Høgheim, Uteseksjon, jeugdveldwerkorganisatie Oslo:

OW: Wat ben je aan het doen, Andreas? (open vraag)
 A: Ik ben aan het winkelen, spul en kleren kopen, en wat 

andere dingen.
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OW: Kleding en spul. Spul (bedoelt drugs) in dit gebied?  
 A: Ja.
OW: Winkel je hier wel vaker?
 A: Wanneer ik in Oslo ben.
OW: In Oslo. (eenvoudige reflectie)
 A: Ja, ik heb een (slechte) reputatie thuis.
OW:  Is die reputatie terecht?
 A: Die is zeer terecht, maar dat wil ik niet …
OW: Je zou graag een andere reputatie willen hebben. (eenvoudige 

reflectie)
 A: Ja, ik moet wel.
OW: Je moet wel.(eenvoudige reflectie)
 A: Ik heb een zoon, en de kinderbescherming zegt dat ik geen 

contact met hem mag hebben zolang ik zoveel drugs gebruik 
als ik nu doe.

OW: Je wilt meer contact met je zoon. (complexe reflectie)
 A: Ja.
OW: Ok, je hebt een zoon, maar je kan hem niet zien omdat je drugs 

gebruikt, en je hebt thuis een reputatie als druggebruiker. Klopt 
dit? (samenvatting)

 A: Ja, maar hier is niets leuks aan.
OW: Je wilt de situatie veranderen. (complexe reflectie)
 A: Ja, ik wil graag een baan, zodat ik niet alleen maar drugs 

gebruik.
OW: Heb je eerder gewerkt?
 A: Ja, als loodgieter.
OW: Zou je weer als loodgieter werk kunnen vinden?
 A: Ja, als ik stop met drugs gebruiken.
OW: Dus als ik het goed begrijp, weerhoudt je ervaring met 

druggebruik je ervan te werken en je zoon te zien? 
(samenvatting en controleren of de situatie juist is begrepen)

 A: Ja, dat klopt wel zo ongeveer, denk ik.
OW: Wat denk je hier zelf over? (open vraag)
 A: Ik wil niet zo zijn. 
OW: Je wilt het veranderen. (complexe reflectie/open vraag)
 A: Ja.
OW: Hoe zou je willen dat je leven er over 5 jaar uitziet? 

(discrepantie, probeert cliënt het verschil te laten inzien tussen 
de huidige situatie en een ideale situatie) 



103

WERKEn mET RISICOjOnGEREn || hoofdsTuk 7 || mOTIVEREnD InTERVIEWEn

    A:  Ik zou ten minste contact hebben willen met mijn zoon, 
en een baan.

OW: Een baan en contact met je zoon. Nog iets anders? 
(samenvatting + open vraag)

 A:  Niet dat ik weet.
OW:  Ik denk dat je een redelijk idee hebt van wat er moeilijk gaat 

in het leven op dit moment, en dat je van mening bent dat je 
niet wilt dat dit in de toekomst zo blijft. Wat zouden de eerste 
stappen kunnen zijn in de richting van waar je in de toekomst 
wilt zijn? (complexe reflectie + open vraag die change talk 
aanmoedigt)

 A: Stoppen met drugs gebruiken, zodat ik kan gaan werken 
en geld verdienen.

OW: Belangrijkste is dus om te stoppen met drugs. (complexe 
reflectie)

 A:  Ja.
OW:  Heb je enig idee hoe je kunt stoppen? Of minder kan 

gebruiken dan vandaag? (open vraag)
 A: Ik weet het niet.
OW: Mag ik je wat vertellen over onze ervaringen van het 

werken met mensen die proberen te stoppen met drugs? 
(toestemming vragen om informatie te geven)

 A:  Ja, is goed.
OW:  Bij onze organisatie hebben we verschillende programma’s 

om jongeren te ondersteunen die willen stop met het gebruik 
van drugs. (OW geeft in het kort informatie over programma 
A, B en C.) Zou een van deze programma’s je kunnen helpen?  

 A:  Nou, ja, eigenlijk wel 

Op dit moment wordt het gesprek onderbroken door 
omstandigheden van buitenaf, en de sessie stopt hier. De 
veldwerker geeft haar telefoonnummer aan Andreas en vraagt 
hem contact met haar te zoeken als hij verder wilt gaan met het 
gesprek of andere ondersteuning wil van de veldwerkorganisatie.

Wanneer er MI wordt toegepast, geven deze veldwerkers niet 
zoveel advies als ze anders misschien zouden doen. Ze zijn in 
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staat om een nieuwsgierige en respectvolle benadering te hebben 
door een open en onderzoekend gesprek te houden, en de veldwerkers 
laten de persoon waarmee ze contact hadden gezocht het middelpunt 
van het gesprek zijn. De veldwerkers luisteren naar en antwoorden 
actief op het verhaal van Andreas. Ze weerspiegelen in grote mate 
zijn eigen verklaringen om hem aan te moedigen meer te vertellen. 
Wanneer de veldwerkers hem informatie wil overhandigen, vraagt 
ze respectvol om zijn toestemming voordat ze iets van informatie 
geeft. Vervolgens gaat ze na wat deze informatie voor hem betekent. 
Hier werd ze onderbroken, maar deze dialoog zou normaalgesproken 
doorgaan. Dit gedeelte van MI heet Elicit – Provide – Elicit (Loskrijgen 
– Aanbieden – Loskrijgen). Dit houdt in dat u moet nagaan welke 
kennis de persoon al heeft, vervolgens vraagt of het goed is om meer 
informatie te verstrekken, en nadat de informatie is aangeboden die u 
nuttig acht voor de cliënt gaat u na hoe de informatie was ontvangen, 
wat de persoon erover denkt en of er meer informatie nodig is. 

Vragen om toestemming klinkt simpel, maar veel veldwerkers 
merkten dat deze kleine aanpassing een enorme impact heeft op hoe 
de informatie wordt ontvangen door en overkomt bij de jongeren. 
Een veldwerker vertelde dat toen ze vroeg om toestemming om 
informatie uit te delen over cannabis, ze ondervond dat de weerstand 
die ze gewoonlijk meemaakte verdween, enkele en alleen door er 
toestemming voor te vragen.
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7.2.4. Groepen onder toezicht

Het implementeren van theoretische kennis in een 
praktische omgeving is niet iets wat automatisch gaat. Na 
een bepaalde tijd ervoeren we dat er voor het veranderen 
van gedrag van de veldwerker meer nodig is dan alleen 
training – het vereist oefening en reflectie op de gedane 
oefeningen zodat de veldwerkers zich op hun gemak 
voelen met hun nieuw opgedane vaardigheden. Twee 
dagen training bij Motiverend interviewen leidde niet 
tot de veranderingen in de werkmethode die bedoeld 
waren. Daarom organiseerden we een groep van 
gemotiveerde veldwerkers onder toezicht, die een jaar 
lang een keer per maand 3 uur zouden samenkomen. 
Het is hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk om deze tijd te 
nemen om echte veranderingen te kunnen waarnemen in 
de werkmethode. De groep kreeg tussen de bijeenkomsten 
door taken die ze moesten oefenen, en moesten aan de rest 
van de groep voorbeelden geven van gesprekken.
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Dit is hoe een van de veldwerkers de groepen onder toezicht 
hebben ervaren: 
 
Door Bente Bjørdal, Kongsberg:  

“Ik werd uitgenodigd deel te nemen aan deze groep 
die onder toezicht stond voor motiverend interviewen, 
waarbij praktijktraining in groepen met voorbeelden uit 
dagelijkse werksituaties als methode werd gehanteerd. 
Tijdens deze maanden met trainingen verbeterde ik mijn 
theoretische kennis en ook mijn praktijkvaardigheden; 
Ik heb mijn vaardigheden geoefend en verbeterd terwijl 
ik mijn werk deed. Ik heb ervaren dat deze techniek niet 
alleen efficiënt is, maar van groot belang kan zijn in hoe 
een gesprek kan lopen. Ik ben er al lang van op de hoogte 
dat de manier waarop je vragen stelt, weerspiegelt wat de 
andere persoon zegt en de manier waarop iemand luistert 
en hoe je de belangrijkste elementen van een gesprek 
samenvat belangrijk zijn. Mijn bewustzijn van deze 
elementen is nu nog meer toegenomen. De mogelijkheid 
de methode “onder mijn huid” te laten kruipen, heeft me 
een betere veldwerker gemaakt. Dit is mogelijk gemaakt 
door training, het gebruik van echte gespreksvoorbeelden 
in de training, en opbouwende feedback van collega’s over 
wat er wel/niet werkte in een gesprek. De training heeft 
me laten zien dat het gebabbel met jongeren op straat 
niet gewoon gesprekken zijn, het is systematisch werk, 
gebaseerd op theorie. Ik gebruik mijn nieuwe vaardigheden 
dagelijks, in het begin betrapte ik mezelf erop dat ik de 
Motiverende interviewvaardigheden gebruikte zonder dat 
ik het doorhad. Ik kijk er niet meer raar van op wanneer ik 
herken dat ik MI gebruik bij dagelijkse gesprekken, maar 
ik ben trots en blij, trots om een veldwerker te zijn en trots 
op het werk dat we doen”. 
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7.3. Belangrijke elementen en geleerde lessen bij  
 motiverend interviewen

• uit ervaring van focus groepen bleek dat jongeren het zat waren dat 
volwassenen ze vertelden wat ze moesten doen. Zelfs veldwerkers 
maakten de fout teveel bezig te zijn met de soort boodschappen 
die ze overbrachten dan te luisteren naar de daadwerkelijke 
behoeften van de jongeren. Door het gebruik van MI oefenden de 
veldwerkers meer cliëntgericht te werken door het gebruik van 
deze niet-veroordelende aanpak

• uit onze ervaring bleek dat MI nuttig was bij zowel het 
processuele veranderingswerk na verloop van tijd, maar ook bij 
korte interventies op straat, waar het daarnaast efficiënt was bij 
het behouden van de focus op veranderingsprocessen, of zoals in 
het voorbeeld, zelfs nuttig bij een eerste contact  

• de veldwerkers merkten op dat toen ze in staat waren open vragen 
te stellen er meer uitgebreide antwoorden kwamen, dit is een 
manier of ja/nee-antwoorden te vermijden of vragen te moeten 
stellen die worden opgevat als confronterend

• focus op verandering en “change talk” –  de toegenomen focus op 
het ter sprake brengen van change talk heeft inzichten gegeven 
in hoe de eigen verklaringen van een persoon over verandering 
verwijst naar hun motivaties en daardoor sneller verandering 
teweeg zal brengen 

• ambivalente gevoelens onderzoeken – we hebben veel gewerkt 
aan het onderzoeken van ambivalentie, dit is efficiënt wanneer 
u werkt met personen in vroege stadia van een problematisch 
druggebruikend leven. Wanneer er wordt aangespoord tot 
verandering voordat de persoon er klaar voor is, leidt dit vaak tot 
weerstand – eerst moest de ambivalentie worden opgelost. Deze 
aanpak was niet efficiënt bij de injecterend druggebruikers met 
meervoudige problemen

• een van de meer efficiënte en breed toegepaste MI strategieën 
die werden getest was het vragen van toestemming om advies te 
mogen geven, en nooit ongewenst advies te geven. De veldwerkers 
stonden versteld van de impact die dit maakte op de kwaliteit van 
het gesprek toen ze dit uitprobeerden op personen waar ze mee 
werkten, en het verschil dat het maakt voor de bereidheid om de 
informatie of het advies te accepteren
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de ervaring van de afgelopen twee jaar geeft nuttige 
inzichten in de behoeften van risicojongeren en geeft 
een aantal aanbevelingen voor beroepsbeoefenaars, 
managers en beleidsmakers. 

8.1.	 Voor	BEroEPsBEoEfEnAArs

Veldwerkers moeten vaardigheden en kennis ontwikkelen 
over hoe ze
1. risicojongeren kunnen identificeren.  
2. contact kunnen krijgen met jongeren en zich bij ze 

kunnen betrekken
3. kunnen werken voor verandering met behulp van 

verschillende hulpmiddelen of door te verbinden met 
andere organisaties

concLU-
sies en 
AAnBe- 

VeLingen

8.
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Wanneer het voornemen vroeginterventie is zijn er verschillende 
manieren om achtergestelde groepen vroeg in hun druggebruikende 
leven te bereiken. Ten eerste is er kennis van risico- en beschermende 
factoren nodig, en tekenen en symptomen van druggebruik. In deze 
handleiding laten we zien hoe veldwerk kan worden ondersteund 
door methoden zoals peer education, focusgroupinterviews en 
verschillende communicatietechnieken om deze groepen te bereiken 
en met ze te werken. Door deze methoden is de gebruiker zeker 
betrokken en is er toegang tot gebruiker-gepositioneerde informatie 
mogelijk. Dit project heeft laten zien dat sommige achtergestelde 
groepen niet eens zo moeilijk te bereiken zijn. Het is meer een 
kwestie van het aanpassen van hulpmiddelen en aanpakken, en soms 
zijn er slechts kleine aanpassingen aan de reguliere werkmethodes 
nodig, bijvoorbeeld door veranderingen in de focus wanneer er op 
straat veldwerk wordt verricht. 

Jonge druggebruikers hebben vaak een verborgen druggebruik, en 
veel van hen erkennen niet dat hun druggebruik problematisch is 
en dat er veranderingen in hun levensstijl nodig zijn. Het is soms 
moeilijk om druggebruik bevestigd te krijgen, en jongeren kunnen 
zich ook terugtrekken van confronterend contact. Ze genieten 
nog steeds van de leukere kanten van druggebruik en moeten de 
meer negatieve kanten nog ondervinden. Hierdoor is het werken 
aan verandering en nog grotere uitdaging. Het werken met de 
ambivalente gevoelens van de jongere tegenover hun druggebruik 
vereist methoden die deze ambivalentie accepteren.

Training in communicatiemethoden zoals motiverend interviewen 
kan vruchtbaar zijn voor het bereiken van de moeilijk te bereiken 
groepen. De ervaring van het project was dat het bekijken van de 
eigen werkmethode en het uittesten van verschillende aanpakken 
en trainingen lonend is, maar de implementatie van nieuwe 
methoden heeft nauwe follow-up nodig om te vermijden dat er 
wordt teruggevallen in oude gewoontes. 

Soms hebben veldwerkers de neiging vooral met zwaar 
gemarginaliseerde jongeren te werken, doordat ze worden 
aangegrepen door de acute situaties in hun levens, en zij het 
onmogelijk zien het werk met minder “zichtbare” gemarginaliseerde 
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jongeren voorrang te geven. Het is belangrijk te onthouden dat er 
een enorme winst te behalen is als er wordt ingegrepen voordat het 
experimenteren met drugs heeft geleid tot verslaving, dus heeft het 
voorrang geven aan werken met deze groepen voordelen op de lange 
termijn. Veldwerkorganisaties zouden eraan moeten werken hoe zijn 
omgaan met afwijzing door personen en groepen, aangezien er door deze 
afwijzingen soms geen aandacht wordt besteed aan bepaalde groepen of 
personen.

Ons doel was vroeginterventie, en we hebben de volgende strategieën 
getest en geïmplementeerd:  
a.) het verbeteren van de werkmethode bij veldwerk door specifieke 

nadruk op bepaalde groepen, een tijdlang strategisch en systematisch 
doelgericht werken; niet altijd alleen contact zoeken met 
degenen die gemakkelijk toegankelijk zijn, maar treed buiten de 
“comfortzone” van de veldwerkers

b.) focus groepen als een hulpmiddel om betrokkenheid van de 
gebruiker te krijgen en informatie in te winnen over de behoeften 
van de doelgroepen

c.) peer education om de verborgen doelgroepen te bereiken en te 
motiveren voor positieve verandering  

d.) training in motiverend interviewen voor veldwerkers
e.) informatiewerk voor andere hulporganisaties en instellingen

8.2.	 Voor	BElEIDsmAKErs

Op basis van de ervaring van de afgelopen twee jaar, de uitwisseling 
tussen de partners en de resultaten van het onderzoek32, kunnen we 
algemene feedback geven aan managers en beleidsmakers. 

Veldwerk is een belangrijke en succesvolle methode bij vroeginterven-
tiestrategieën door contact te zoeken en te werken met achtergestelde 
groepen, zoals druggebruikers en gemarginaliseerde jongeren. Er bestaat 
een breed scala aan betekenissen en definities van het concept veldwerk. 
Voornemens, omgevingen en het concept veldwerk moeten worden on-
derscheiden om een beter begrip te krijgen als basis voor discussie in de 
toekomst. 

 32 Onderzoek was naar meer dan 400 respondenten overal in Europa gestuurd. Er werden 84 vragen-
lijsten teruggestuurd uit 23 landen, zie resultaten in bijlage 1
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Veldwerkers kennen de jeugdbevolking en hebben brede kennis 
van de organisatie van gezondheids- en sociale instanties, en 
helpen daarbij jonge vroegtijdige schoolverlaters om weer te 
integreren in de bestaande structuren. Over het algemeen 
kunnen er vier hoofdvoornemens worden onderscheiden wat 
betreft veldwerk in de EU: 

• het identificeren en contact zoeken met verborgen groepen
• de doelgroep doorverwijzen naar en verbinden met de 

bestaande zorginstanties 
• activiteiten te starten die zijn gericht op de preventie en 

vermindering van schadelijk druggebruik
• het stimuleren van veiligere seks en veiliger druggebruik
• het identificeren van leefomstandigheden en het beschrijven 

van behoeften voor achtergestelde groepen en deze melden 
aan de besluitvormers 

Door vroeg in te grijpen, kan veldwerk een kostenefficiënte 
strategie zijn om marginalisering, criminaliteit en problematisch 
druggebruik onder jongeren te erkennen en te voorkomen. 
Veldwerkers staan langdurig dichtbij de jongeren, en zijn 
daardoor vaak het eerste contact wanneer het aankomt op 
advies en ondersteuning bij jeugdgerelateerde problemen, zoals 
vroegtijdig schoolverlaten, criminaliteit, druggebruik, geweld, 
familieproblemen, psychiatrische aandoeningen, seksueel 
geweld en zelfmoord en zelfverminking. 

Het is daarom belangrijk om te blijven investeren in kwalitatief 
sterke veldwerkteams, en in staat te zijn snel te reageren op de 
ontwikkelingen op straat, zo nodig methoden en aanpakken aan 
te passen en jongeren waar nodig te ondersteunen. 

Hoewel de behoefte naar evaluatie breed wordt herkend, zowel 
binnen individuele veldwerkprojecten als op beleidsniveau 
nationaal en op Europees niveau, moet ervan worden uitgegaan dat 
er een grote kloof zit tussen de vereisten voor ‘bewijsgebaseerde’ 
programma’s en de behoeften voor een praktisch programma, dat 
rekening houdt met de verschillende obstakels en nadelen van 
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de dagelijkse werkmethode. De focus op bewijsgebaseerde en 
handleidingsgebaseerde (ART, MST) programma’s, overheerst 
momenteel de interventies gericht op jongeren. De expertgroep 
voor veldwerk binnen Correlation maakt zich zorgen over deze 
ontwikkeling. Er wordt aangenomen dat deze concepten effectief 
en veelbelovend kunnen zijn, maar alleen op korte termijn, 
zondere rekening te houden met de noodzaak een langdurige 
betrokkenheid en vertrouwensrelatie op te bouwen tussen de 
veldwerker en de doelgroep. Hoewel de standaardprogramma’s 
gemakkelijker lijken te implementeren en te evalueren, moet 
worden opgemerkt dat ze flexibiliteit missen en de mogelijkheid 
het werk aan te passen aan elke specifieke situatie. Het sterke 
punt van veldwerkers is dat ze flexibel zijn, en verschillende 
aanpakken kunnen kiezen uit hun “gereedschapskist”, en elke 
interventie hierdoor kunnen aanpassen en aansluiten op de 
specifieke situatie van de persoon.

Beleidskwesties van partners in WP4 expertgroep
• Kloof tussen vereisten van bewijsgebaseerde programma’s 

versus de behoeften van praktijkgebaseerde interventies 
– het gebrek aan “bewijs” moet niet worden verward met 
gebrek aan succes

• Alarmerende tendens veldwerkers te beschouwen als 
‘actiegroepen’ in probleemgebieden, in plaats van ze te zien 
als opbouwers van de lokale gemeenschappen samen met 
de lokale bevolking - de noodzaak van preventief werken in 
plaats van “brandjes blussen”

• Toenemende marginalisering van jongeren, als gevolg van 
vroegtijdig schoolverlaten – consequenties van vroegtijdig 
schoolverlaten op de situatie van jongeren binnen Europa

• Toenemende werkeloosheidscijfers onder jongeren in 
Europa – bewustzijn van de consequenties van hoge 
werkeloosheidscijfers onder jongeren

• Afnemende kwaliteit van jeugdwerk, jeugdclubs, 
veldwerkorganisaties etc., wegens de economische recessie 
en de financiële bezuinigingen van de budgetten voor 
jeugdinstantie 

• Ontwikkeling en aanvaarding van minimumnormen voor 
veldwerkorganisaties, om veldwerk van hoge kwaliteit uit te 
voeren
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het onderzoek ontving 84 reacties uit 23 landen. het werd 
verzonden naar 400 veldwerkorganisaties, waarvan de adressen 
werden verstrekt door leden van het correlation ii netwerk. dit heeft 
waardevolle informatie opgeleverd over de status van veldwerk 
in europa, en de voornemens, doelgroepen en methoden die 
worden gebruikt onder de respondenten. het benadrukt ook een 
aantal structurele uitdagingen op dit gebied, kwesties die onder 
de aandacht van beleidsmakers moeten worden gebracht. 

Uit de resultaten bleek dat veldwerk wordt gebruikt door een 
verscheidenheid aan organisaties overal in Europa, maar dat 
ze op hetzelfde moment te maken hebben met vergelijkbare 
uitdagingen. Het geeft een inzicht in vanuit welke waarden 
en ideologische platformen hulporganisaties opereren. Het 
onderzoek was hoofdzakelijk kwantitatief, inclusief een deel met 
kwalitatieve antwoorden op de vraag “Wat zijn de belangrijkste 
elementen voor succesvol werk of een good practice?”  

Het is belangrijk te onderstrepen dat dit geen representatief 
onderzoek is. De antwoorden moeten worden gelezen als de 
antwoorden op dit aanbod, want het ligt buiten de grenzen van 

BijLAge  
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dit project om te controleren of de respondenten 
representatief waren voor het veldwerk in hun land, 
en of wat ze melden de huidige stand van zaken is. 
Aangezien het materiaal vrij sterke tendensen bevat, 
kunnen we ervan uitgaan dat er een aantal algemene 
thema’s en structurele uitdagingen zijn die ook zullen 
worden erkend onder andere veldwerkorganisaties 
in Europa. De kwalitatieve antwoorden verbreden en 
verdiepen de kwantitatieve informatie.

Juridische status en financiering
Met betrekking tot de juridische status van de 
organisaties, meldt de meerderheid, 65% NGO’s te 
zijn, en 23,8% in handen van de regering. Ongeveer 
60% ontvangt financiering van de staat of de 
gemeente, maar gemiddeld krijgen de respondenten 
financiering vanuit twee bronnen. Een zorgwekkend 
feit is dat 60,8% meldt dat ze elk jaar opnieuw 
financiering moeten aanvragen. Slechts minder 
dan een kwart meldt dat ze een permanent gevestigd 
aanbod hebben.  

a worrying facT is ThaT 60, 8% 
reporT ThaT They have To apply 

for funding every year. 
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Voornemen en missie
We vragen naar de voornemens en de missie van de organisaties, en 
de voornaamste antwoorden lopen uiteen van zeer pragmatisch, 
vermindering van HIV en SOA’s en veiliger druggebruik, tot het 
werken voor burger- en mensenrechten, en meer waardigheid 
voor de doelgroepen.  

Een voorbeeld van de typische antwoorden:  
“Harm reduction, preventie, sociaal gemarginaliseerde 
mensen bereiken, verbeteren van de fysieke, psychologische 
en sociale gezondheid. HIV-preventie, vermindering 
van de schade van intraveneus druggebruik, positieve 
verandering in mensenlevens, verbeteren van de kwaliteit 
van leven, bevorderen van burger- en mensenrechten, 
psychologische en sociale ondersteuning, armoede, 
ziekte en leed verzachten, begeleiding, gezondheids- 
en sociale stabilisatie, motiverend werk, verminderen 
van druggerelateerde gezondheidsrisico’s, informatie 
bemiddelen”. 

Grootte van de veldwerkorganisaties
Er is nogal een verschil in grootten. Een grote hoeveelheid, 32,1% 
meldt dat ze 20 of meer medewerkers (fte) hebben. 23,1% meldt 
4-6 medewerkers te hebben. Er is een gelijke verdeling van de 
resterende aantallen. We vragen naar het aantal veldwerkers 
bij de organisatie, en die aantallen zijn moeilijk te interpreteren 
omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen “zuivere” 
veldwerkorganisaties en organisaties die veldwerk hebben als een 
van de vele aanpakken om de doelgroep te bereiken.  

Gebruik van vrijwilligers
Meer dan de helft meldt dat er gebruik wordt gemaakt van 
vrijwilligers, de meerderheid tussen 1-3 personen.  

Doelgroep
Ongeveer een derde meldt dat ze geen leeftijdslimiet hebben, en 
ongeveer de helft meldt dat ze werken met jongeren jonger dan 
25 jaar.
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Belangrijkste problemen van doelbevolking
Het belangrijkste probleem is overduidelijk het 
misbruik van verdovende middelen en alcohol. 
Psychiatrische problemen, werkeloosheid, 
familieproblemen, fysieke problemen, slechte 
huisvesting en armoede zijn de volgende op de lijst.

Hoeveel mensen worden er jaarlijks bereikt?
Meer dan de helft (56,6%) meldt dat ze per jaar 
duizend mensen of meer bereiken. Bijna 40% meldt 
dat ze duizend of meer personen bereiken door 
veldwerk te doen. Meer dan 60% doet vijf keer of 
meer per week veldwerk, maar er is een groot verschil 
in het aantal uren dat er per week wordt gespendeerd 
om veldwerk te doen.

Welk soort aanbod hebben ze?
Het meest verleende aanbod is “gezondheidsbevor-
dering”, met 93,7%. 84,2% geeft informele educatie. 
Individuele psychosociale ondersteuning en doorver-
wijzing naar andere instanties wordt verricht door 
77,6%. Spuitomruil wordt aangeboden door 53,9%, 
en peer ondersteuning door 56,6%. 
Wanneer er wordt gevraagd welk aanbod er wordt ge-
boden tijdens veldwerksessies, blijkt de verdeling vrij 
gelijk.

Met welke organisaties werken ze samen?
Bijna alle organisaties (89,3%) melden te werken 
met andere maatschappelijke, gezondheids- of 
drugsbehandelingsinstanties. De helft werkt ook met 
hospita’s of opvangcentra. 42,7% meldt te werken 
met sekswerkorganisaties, en dezelfde hoeveelheid 
werkt met jeugdclubs of jeugdcentra. Dit is duidelijk 
gerelateerd aan de verschillende doelgroepen.
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Samenwerking met politie, wetshandhavende instanties
Ruim 80% meldt dat ze soms of regelmatig werken/samenwerken 
met de politie. 
Veel respondenten benadrukten hun geheimhoudingsplicht en 
dat er een eenwegs communicatie is van de politie naar hen, of 
dat ze alleen dingen doen met toestemming van hun cliënten. 
De uitwisseling van algemene informatie lijkt vrij normaal, bijv. 
drugswaarschuwingen, beschrijving van leefomstandigheden. 
Ook in specifieke situaties van geweld of levensbedreigende 
situaties, of bij bezorgdheid over de leefsituatie van 
minderjarigen, zullen velen contact opnemen met de politie. 
Velen doen training voor de politiemacht, of met de politie; 
drugbewustzijnstraining/hoe druggebruikers te benaderen. 
Velen doen follow-up van cliënten in de gevangenis; sommigen 
bieden alternatieve straffen en geven ook gezondheidseducatie 
en sociale programma’s in de gevangenis.

Samenwerking met de kinderbescherming
41,3% van de respondenten meldt “Nooit”, 34,7% “Soms”. Slechts 
12,9% doen dit regelmatig. Wanneer er wordt gevraagd naar 
voorbeelden, is het typische antwoord; naar de wens van de cliënt, 
wanneer een cliënt het vraagt, of wanneer een kind zich in een 
moeilijke of gevaarlijke situatie bevindt. Sommigen melden dat 
ze ook bemiddelen tussen de cliënt en de kinderbescherming.

Peer work
76,7% van de organisaties doet werk met peers. De meesten 
(58,1%) werken met 1-5 peers. 14,8% werken met 6-10 peers, en 
14,8% met 11-30 peers. 
 
Wanneer werd gevraagd welk soort werk de peers uitvoeren, zijn 
de voornaamste antwoorden veldwerk, gezondheidsbevordering 
(spuitomruil) en ondersteunend werk. 

We vragen ook of peers betaalde medewerkers zijn, en dit lijkt 
uiteen te lopen. De antwoorden zijn gelijkwaardig verdeeld 
tussen “Ja”, “Nee, maar ze krijgen een vergoeding”, “Nee, ze zijn 
betrokken als vrijwilligers”. 
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We wilden weten in welke mate de peers betrokken 
zijn bij het ontwerp van het geboden aanbod/
interventies, en 37,3% antwoorden “In grote mate”, 
en 55,9% “Alleen gedeeltelijk”.

Wanneer we hen om uitleg vroegen, liepen 
de antwoorden uiteen van een duidelijke peer 
betrokkenheid bij alle aspecten van het werk; van 
het ontwerpen, implementeren, management 
en evalueren, tot reacties dat cliënten wordt 
gevraagd om advies bij het ontwikkelen van nieuw 
aanbod, of dat ze regelmatig wordt gevraagd wat ze 
vinden van het aanbod. Dit valt onder de categorie 
gebruikersonderzoeken en niet onder peer work 
naar onze mening, en mogelijk is er een misvatting 
wat betreft de definitie van “peer work”. Een persoon 
merkt op dat slechts een paar personen binnen 
de grote organisatie duidelijk de competenties en 
professionaliteit van peers herkennen.

Training en educatieve vereisten
Bij meer dan 70% gelden er educatieve of speciale 
trainingsvereisten voor de medewerkers, 19% 
antwoorden dat dit alleen geldt voor de betaalde 
medewerkers. Met betrekking tot veldwerkers, 
antwoordt 75,7% dat ze een formele of informele 
educatie nodig hebben. De gegeven voorbeelden 
betreffen ongeveer voor de helft formele vereisten 
zoals een graad in maatschappelijk werk, 
verpleegkunde, psychologie, therapie. De andere helft 
heeft voorbeelden van minder formele trainingen 
of training van oudere aan jongere medewerkers, 
dat ze moeten werken naar bepaalde veldwerk- 
en peer education normen, of speciale educatie 
krijgen door medewerkers, afhankelijk van de 
verantwoordelijkheden van de aangenomen persoon.
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Veldwerktraining
We vroegen welke soort educatie /training of toezicht door de 
organisatie wordt geboden aan de veldwerkers, en meer dan 80% 
meldt dat zij een soort veldwerktraining doen. Aan de ene kant 
hebben veel van hen toezicht, en van degenen die antwoordden 
meldt meer dan de helft dat ze regelmatig toezicht hebben. 
De gegeven trainingen zijn op het gebied van harm reduction 
zoals drugeducatie, HIV/SOA-preventie, eerste-hulpcursussen, 
psychosociale ondersteuning zoals therapie, motiverend 
interviewen, crisisinterventie, en natuurlijk veldwerktraining.

Vrijwilliger
Wat betreft vrijwilligers, meldt ongeveer de helft dat de 
vrijwilligers specifieke educatie/training/toezicht krijgen. 
Bij sommigen is dit hetzelfde als de betaalde medewerkers, 
sommigen krijgen basistraining, praktische training, en velen 
geven aan dat ze toezicht of een mentor krijgen.

Peers
We stelden dezelfde vraag over peer educators, en iets minder 
dan de helft krijgt specifieke educatie/training/toezicht. De 
gegeven voorbeelden zijn gezondheidsgerelateerde kwesties als 
veiligere injecties, drugsbewustzijn, zorghulpverlener.

Welke belangrijkste vaardigheden zouden medewerkers moeten hebben?
De reacties waren een mix tussen vaardigheden, ervaring en 
persoonlijke eigenschappen.

1. Vaardigheden en ervaring bij voorkeur
 “Bachelor in maatschappelijk werk, kennis van drugs/
HIV/veilig injecteren /preventie/sociaal risico/therapie/
verslaving/teamwerker/groepswerkvaardigheden/
communicatievaardigheden. Professionaliteit ten aanzien 
van cliënt/houden aan gedragscode/grenzen/ professioneel 
gedrag voor maatschappelijk werkers. Casemanagement, 
ervaring in het werken met jeugd/veldwerk/harm 
reduction. Goede kennis van lokaal aanbod.”
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2. Persoonlijke eigenschappen
De persoonlijke geschiktheid voor de baan wordt duidelijk benadrukt, 
door middel van de volgende voorbeelden: “niet-veroordelend, 
integriteit, geheimhouding, tolerantie, flexibiliteit, eerlijk, zeer 
gemotiveerd, en inlevingsvermogen, acceptatie van druggebruik, 
gepastheid, positieve houding, innovatief, ruimdenkend, sterke 
betrokkenheid, en betrouwbaar, het opbouwen van vertrouwen. 
Kent eigen beperkingen. In staat om netwerken te creëren tussen 
organisaties”.

Verschillende veldwerkmodellen
We verwijzen naar de modellen van het EMCDDA-rapport 
“Outreach Work among Drug Users in Europe” van 1999 , er wordt 
daarin een onderscheid gemaakt tussen een “Youth Work Model”, 
een “Catching Clients Model”, een “Self Help Model” en een “Public 
Health Model”. De respondenten melden dat ze aan meer dan 
een model toebehoren, of dat ze in alle waarschijnlijkheid worden 
beïnvloed door meer dan een model in eenderde van de gevallen. 
68,6% van de organisaties identificeren zichzelf met het “Public 
Health” model, en 34,3% met het “Youth Work” model. 17,1% met 
het “Self-help” model, en 13,8% met het “Catching Client” model. 
Wanneer wordt gevraagd of dit ook het geval is voor de andere 
veldwerkorganisaties in hun land, beantwoordt de helft de vraag 
met “Ja”, 23,2% met “Nee”, en 24,6% zegt dat ze het niet weten.

 
33 Outreach work can be defined as:  
«A community-oriented activity undertaken in order to contact individuals or groups from particular target populations, who are not 
effectively contacted or reached by existing services or through traditional health education channels» (Hartnoll et. al 1990, in: Insights 
1999:14 EMCDDA)  
 
The following models describe different types of outreach services (Insights, 1999). 
Try to find the model that is closest to the way your organisation works currently. It might be that your organisation has several models. 
Please choose the model which best fits the philosophy and practice within your organisation.  
 
1. Youth Work Model: The Youth Work Model is the oldest in Europe; since the 1960s, youth workers have been actively seeking con-
tact with ‘problem youths’. Characteristically, their aim is to find solutions to young people’s problems in their own environment, rather 
than deciding behind a desk what they consider is best for the person concerned. The goal is to (educate through dialogue and) prevent 
further marginalisation and encourage social integration. 
 
2. Catching Clients Model: The Catching Clients Model has its roots in the early-to-mid-1970s, and originated in therapeutic commu-
nities. Its primary aim is to draw (the target group/) drug users into care programmes, in particular into drug-free, inpatient treatment. 
Abstinence, followed by social integration, is the ultimate goal.  
 
3. Self-help Model: The Self-help Model, like the Youth Work Model, responds to the wishes and motivation of the (/target group) drug 
users themselves. It focuses more explicitly on drugs than the Youth Work Model, and its actions are based more on the perceived inter-
ests of the group than on those of the individual. Originating in the late 1970s, it has clear links to drug users` self-help organisations, as 
well as to the concept of accepting drug taking as a social reality. 
 
4. Public Health Model: The Public Health Model is built on the Self-help Model, the main difference being that it assigns a more 
important role to professional interventions. This model came into existence in the mid-to-late 1980s, notably under the influence of 
HIV and AIDS. Its primary aim is harm reduction through safer drug use and safer sex. More recently, outreach work along the lines of 
the Public Health Model is also being practised among users of ‘new’ drugs, with peers recruited more for such initiatives than in the 
case of ‘old’ drugs.
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De belangrijke elementen van succesvol werk of good practice

1. Werken met cliënten
«Heeft beoordeling nodig. Werkt vanuit de realiteit van de cliënt 
en niet vanuit de realiteit van de maatschappelijk werkers. 
Professionele en betrokken medewerkers, hoog opgeleid, 
goed ontwikkelde richtlijnen voor veldwerk. Is op de hoogte 
van de doelgroep en hun behoeften en leefomstandigheden, 
kennis van de scene, trends. Luistert naar de behoeften van 
doelgroep, actief luisteren. Krijgt contact en vertrouwen van 
cliënt. Therapeutische relatie als basis voor het werken aan 
verandering. Niet-veroordelende aanpak. Houdt zich aan 
de regels met cliënten. Peer rolmodellen. Zelfbeschikking. 
Communicatievaardigheden».

2. Extern organisatorisch
«Goede reputatie onder doelgroep, komt in contact 
met doelgroep. Is aanwezig waar de gebruikers zijn. 
Laagdrempelige activiteiten, toegankelijk. Doet regelmatig 
straatwerk. Samenwerking in meerdere sectoren, kennis van 
het systeem. Therapie. Betrokkenheid van gebruiker. 
Duurzaamheid, langdurige projecten. Professionaliteit. 
Anonimiteit en geheimhouding. Continuïteit, stabiliteit, 
flexibiliteit. Steun van de regering. Creëren van netwerken. 
Is zichtbaar in lokale gemeenschap om erkenning te krijgen». 

3. Intern organisatorisch
«Teamsamenwerking, goed toezicht, overdenkingen binnen 
team en door teamleider. Balans tussen straatwerk en 
follow-up tijd. Therapie. Tijd voor reflectie. Doelgroep 
erbij betrekken. Evaluatie van doelstellingen. Voortdurend 
opleiden van medewerkers. Constant nieuwe input door 
middel van daadwerkelijk dagelijks straatwerk, constante 
output door het analyseren van gegevens en het melden/
documenteren van werk». 
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Welke elementen verminderen de effectiviteit van een interventie?

1. Organisatorisch
«Geen nauwkeurige werkorganisatie hebben. Strikte 
doel- en prestatie-indicatoren hebben. Willekeurig werk. 
Richten op kwantiteit en niet kwaliteit. Gebrek aan 
planning. Personeelsverloop. Gebrek aan gedragscode en 
professionaliteit.».

2. Werken met cliënten
«U kunt iemand niet helpen als hij/zij uw hulp niet 
wil accepteren. Keuzes maken voor mensen. Ze niet 
behandelen als mensen. Door iemand te pushen 
diens levensstijl te veranderen vermindert in alle 
waarschijnlijkheid de effectiviteit van de interventie. 
Het is belangrijk te luisteren en de redenen proberen te 
begrijpen waarom iemand voor een bepaalde levensstijl 
kiest. Vanuit daar kunt u verder werken. Daadkrachtige 
interventies. Geïsoleerde acties, niet verbonden met de 
juiste organisaties. Ermee stoppen. De echte problemen 
niet aanpakken. Gebrek aan vertrouwen, als doelgroep het 
gevoel hebben dat iemand een “verlengde” is van ouders, 
politie of staatsinstellingen. Te dichtbij staan of juist te 
afstandelijk zijn.»

3. Medewerkers
«Helperssyndroom, teveel identificeren met doelgroep, 
burn-outsyndroom.»  

4. Externe kwesties
«Geen stabiele financiële middelen hebben, onzekere 
financiering. Politie, juridische problemen, gebrek aan 
steun van de gemeente. Gebrek aan flexibiliteit van 
openbare instanties. Gebruik aan geschikte ruimte om 
gebruikers te ontmoeten. Moeite om de efficiëntie te laten 
zien van veldwerk aan de buitenwereld, vooral politici. 
Gebrek aan onderzoek waaruit blijkt dat peer education 
werkt.»  

WERKEn mET RISICOjOnGEREn || bijlage 1 || OnDERzOEK BETREFT DE VElDWERKSITUATIE In EUROPA
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instructies  
deze vragen zijn bedoeld als ondersteuning om een interview 
op gang te brengen. de thema’s worden een voor een aan de 
focus groep gegeven, en de focus groep zal min of meer vrijuit 
praten. de vragen zijn bedoeld als vervolgvragen. vaak zullen 
mensen vrijuit praten, en in een gesprek krijgt u waarschijnlijk 
een aantal van de antwoorden zonder er expliciet erom te 
vragen. het is bedoeld als gids voor de gesprekken, om ze te 
sturen, of meer vragen te kunnen stellen als het gesprek stopt.  

Sommige vragen zijn misschien niet relevant, andere moeten 
toegevoegd worden. U hoeft ze niet allemaal te stellen, en het kan 
handig zijn om uit de thema’s een keuze te maken en er prioriteit 
aan te geven. 3-5 is misschien genoeg voor een sessie. Dit kan 
verschillen bij de individuele interviews. Als u meer wilt weten 
over een onderwerp, kunnen vervolgvragen zijn: “beschrijf …”, 
“vertel me eens meer”, maak een korte samenvatting van wat ze 
zeggen, herhaal wat ze zeggen, vraag of dit is wat ze bedoelen, 
“dus je zegt dat …”. 
Veel succes!

BijLAge  
fOcus GrOepen -  
vrAGenGids

2:
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GEBIED
• Kun je omschrijven hoe het is om jong te zijn in dit gebied?
• Waar breng je normaalgesproken je vrije tijd door?
• Wat zijn je vrijetijdsbestedingen?
• Welke soort activiteiten biedt je district aan de jeugd, en bij 

welke activiteiten ben jij betrokken? Of waarom ben je er 
niet bij betrokken? 

VRIEnDEn/nETWERK
• Wat betekent het om een goede vriend te zijn?
• Hoe maak je nieuwe vrienden?
• Zijn dit dezelfde mensen waar je mee naar school gaat of 

werkt?
• Brengen je vrienden tijd door met hun familie, en wat doen 

ze normaalgesproken samen?
• Hoe laat moet je normaalgesproken thuis zijn?
• Wat doe je in je vrije tijd behalve drugs, of wat zou je meer 

willen doen?

ATTITUDES
• Hoe vaak wordt er normaalgesproken drugs gebruikt?
• Hebben  13- en 16-jarigen dezelfde houding tegenover drugs?
• Hoe denk je dat dit na verloop van tijd verandert?
• Is het OK om drugs te verkopen aan 13-jarigen? Een aan 

17-jarigen?
• Hoe vaak denk je dat volwassenen drugs gebruiken, en welke 

soort drugs?
• Wat zijn de persoonlijke kwaliteiten van een jeugd die je 

kunt vertrouwen?
• Een van een volwassene?
• Wat vind je van je school?

Your notes:

Your notes:

Your notes:
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DRUGS
• Wat weet je over drugs? (de relevante drugs, hoe werken ze, 

etc).
• Waarom kiest iemand ervoor drugs te gebruiken? 
• Waar gebruikt de jeugd/tieners die jij kent normaalgesproken 

drugs, en wat voor soort? 
• Met welke drugs wordt er vaak voor het eerst begonnen?
• Wat zijn volgens jou de positieve kanten van het gebruiken 

van drugs?
• En de negatieve kanten?
• Wanneer denk je dat iemand een probleem heeft met drugs?
• Met wie gebruikt iemand normaalgesproken drugs?
• Stel vragen over  het vocabulaire dat door de jeugd wordt 

gebruikt met betrekking tot drugs.
• Waar kan de jeugd/tieners drugs halen? 
• Hoe komen ze aan geld om drugs te kopen? (dit kan leiden 

tot vragen over criminaliteit, uitwisseling van seksuele 
gunsten, etc).

DRUGSBOODSCHAPPEn / HARm REDUCTIOn / InFORmATIE OVER 
DRUGS
• Je weet echt meer over drugs – hoe kom je aan die kennis?
• Wanneer en waar heb je gehoord over drugs?
• Wat heb je gehoord?
• Wie heeft je verteld over drugs? 
• Van wie zou je informatie over drugs aannemen?
• Wat wil de jeugd weten over drugs om geen risico te lopen?
• Heb je advies voor mensen die jongeren leren over deze 

vragen?

Your notes:

Your notes:
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AAnBOD
• Wie werkt er met de jeugd in dit gebied?
• Wat voor ervaring heb je met verschillende hulporganisaties?
• Weet je waar je naartoe zou kunnen als jij of een vriend hulp 

nodig zouden hebben (met een druggerelateerde kwestie)?
• Hoe kom je aan de informatie over de verschillende 

organisaties? 
• Weet je wat de verschillende organisaties doen? 
• Is er iets waar ze in kunnen verbeteren? 
• Kun je omschrijven wat je goed of minder goed vindt over de 

organisaties die je kent? 
• Waarom denk je dat jongeren contact met hulporganisaties 

aanvaarden of niet aanvaarden?

VERDERE SUGGESTIES VAn PARTnERS:
Seks
• Veilige seks
• Gunsten uitwisselen voor seks, druk

Familie/leefsituatie
• Contact met familie
• Blijven slapen bij vrienden, geen vast onderkomen

Criminaliteit

Your notes:

Your notes:

WERKEn mET RISICOjOnGEREn || bijlage 2 || FOCUS GROEPEn - VRAGEnGIDS
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«outThere» drugs peer education

UNIT 1 Peer Education
de betekenis van het woord peer tonen
laten zien wat peer kan betekenen
van hetzelfde geslacht
van dezelfde leeftijd
iemand met dezelfde interesses of ervaring
een persoon of groep met vergelijkbare interesses
dat peers vaak degenen zijn die informatie met anderen 
delen 

UNIT 2 OVERbRENGEN VAN INFORMATIE
laten zien hoe informatie wordt overgebracht tussen 
groepen en om te benadrukken welke informatie 
belangrijk is
laten zien hoe informatie wordt gedeeld, waarom de 
informatie wordt gedeeld en de gevolgen als die niet 
wordt gedeeld
uitzoeken van welke informatie vrijwilligers het gevoel 
hebben dat ze daarvan op de hoogte moeten zijn

BijLAge  
disc’s 
peer  prOGrAmmA
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3.
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UNIT 3 Drugsnamen
Zorgen dat vrijwilligers op de hoogte zijn van de juiste namen 
van alle drugs die door jongeren gebruikt zouden kunnen 
worden en het belang hiervan inzien
straatnamen en juiste namen met elkaar matchen

UNIT 4 Effecten van drugs
een basisbegrip geven van hoe verschillende drugs passen 
binnen categorieën
een basisuitleg geven van de effecten op de gezondheid die 
worden geassocieerd met
stimulerende drugs
antidepressiva
psychedelische middelen
pijnbestrijders
het idee van “set and settings” (persoon zelf en omgeving) 
introduceren

UNIT 5 Harm Reduction
het principe van een schadeverminderende aanpak 
introduceren en hoe dit verband houdt met het project
harm reduction in verband met druggebruik en veiligheid
hoe harm reduction verschilt van onthouding

UNIT 6 Helpende instellingen
vrijwilligers introduceren bij helpende instellingen en de 
algehele principes
peer educators informeren over instellingen
hun opdracht uitleggen
bezorgdheden weghalen
 

UNIT 7 Communication skills
een aantal communicatievaardigheden introduceren
manieren om informatie over te brengen introduceren
onderzoeken waarom sommige communicatievaardigheden 
wel of niet effectief zijn
vrijwilligers de kans geven deze vaardigheden te oefenen in 
een groep
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UNIT 8 Drugs en de wet
een basisbegrip geven van de juridische systemen met 
betrekking tot druggebruik binnen de misuse of drugs act 
1971 (basiswet inzake druggebruik van gb)
uitleggen van 
classificatie
aanbod en bezit
basisopties vonnissen

UNIT 9 Risico’s en gevaren
een basisbegrip introduceren van de risico’s en gevaren bij 
zowel illegaal als legaal gebruik van verdovende middelen
de mogelijke risico’s bespreken betreft
sociale concepten
gemeenschappen
families
de wet

UNIT 10 Houdingen
het concept introduceren dat er verschillende meningen en 
geloven zijn ten opzichte van druggebruik en druggebruikers
de kans geven te discussiëren
de kans geven fijngevoeligheid voor de overtuigingen van 
anderen te betwisten
laten zien dat anderen recht hebben op hun eigen mening
hoe de media drugs weergeven 
 

UNIT 11 Seksueel gezondheid gedrag  
een inzicht geven in kwesties betreft gezond seksueel gedrag 
en de overtuigingen van jongeren betwisten
houdingen tegenover seks
seks en de wet
soa’s en veilig blijven 
registratie condoomkaartje
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Doelstelling Activiteit Tijds-
duur

Hulpmiddelen

jOnGEREn InTRO-
DUCEREn AAn 
HET EDUCATIOn 
PROGRAmmA

Uzelf voorstellen
Structuur van cursus
8 weken durend programma 
Sessies van 90 minuten
Elke jongere ontvangt bewijs van werk na 
voltooiing
Certificaat van deelname
Uitleg van geheimhouding

5 min CERTIFICATEn
GEHEImHOUDInG 
FORmUlIEREn

BASISREGElS 
VASTSTEllEn

Vraag elke jongere op de flip-over om naar 
voren te komen en een regel op het bord te 
schrijven waar de hele groep over eens is. 
Voeg aantal gekomen personen, gedrag en 
positieve en negatieve gevolgen toe

10 min    FlIP-OVER

STRAATnAmEn Bespreken waarom het belangrijk is de 
straatnamen te begrijpen en redenen en 
voorbeelden geven, bijv. bruin kan in een 
deel van het land heroïne betekenen in een 
ander deel cannabis

FlITSKAARTEn
WERKBlAD

meer 

VOORnEmEn
jongeren introduceren met het peer education programma, alcohol, hoe 
drugs zijn geclassificeerd en straatterminologie

DOElSTEllInGEn
De leerlingen krijgen een idee van de cursus en zijn in staat om
• De straatnamen voor vaak gebruikte drugs te identificeren
• manieren te vertellen waarop drugs zijn geclassificeerd
• De termen legaal, illegaal en op recept te definiëren
• Een compleet inzicht geven in alcohol, de effecten, harm reduction  
     en eenheden

SESSIE 1
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STRAATnAmEn Verdeel de groep in twee groepen en geef 
elke groep een set flitskaarten, leg uit dat 
alcohol de officiële naam is en drank de 
straatnaam en vraag de groep om de juiste 
straatnamen bij de drugsnaam te plaatsen. 
Vraag de groepen na afloop vervolgens het 
tegenovergestelde te doen waarbij u de 
straatnamen geeft voor elke soort drugs.  
Vul werkblad in als bewijs 

 

TERmEn 
DEFInIëREn lE-
GAlE, IllEGAlE En 
OP RECEPT

Vraag aan de groep hoe drugs zijn geclas-
sificeerd, zorg dat ze het volgende eraan 
toevoegen 
• op effecten, stimulerend - antidepressiva
• op uppers en downers voor jongeren
• op wettelijke ABC
• op medium zacht hard
• op legaal, illegaal, ongeoorloofd en op 
recept
leg vervolgens uit dat er vandaag wordt 
gekeken naar legaal, illegaal, ongeoorloofd 
en op recept, bespreek het en vul  
werkblad in

15 min FlIP-OVER
WERKBlAD

AlCOHOl Vraag de groep de tijd te herinneren wan-
neer ze voor het eerst alcohol gebruikten, 
vraag de jongeren het verhaal te vertellen 
en beslis vervolgens als groep of zij zichzelf 
aan risico hadden blootgesteld.

Introduceer de alcoholeenheden aan de 
groep
leg aan de groep uit dat de sterkte van een 
alcoholische drank afhangt van hoeveel 
pure alcohol, of ethanol, die bevat. Op blik-
jes of flessen staat de sterkte vermeld als 
het alcoholpercentage per volume of %APV. 
Hoe hoger het cijfer, hoe sterker de drank 
Vraag de groep om de eenhedentabel in te 
vullen voor eigen gebruik 
Of speel het eenhedenspel (bereid de hulp-
middelen voor het spel voor)

Bespreek met behulp van het werkblad 
de straatnamen, de wet, effect, risico en 
gevaren en harm reduction

Bierbril als de tijd het toelaat
 

15 min

10 min

10 min

EEnHEDEnTABEl

EEnHEDEnSPEl

AlCOHOl-WERK-
BlAD

BIERBRIl
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VOORnEmEn
jongeren te onderwijzen over de principes van peer education, harm 
reduction en drugsclassificatie

DOElSTEllInGEn 
De leerlingen krijgen een idee van de cursus en zijn in staat om
• Het verschil te weten tussen stimulerende, psychedelische  
     middelen en antidepressiva
• Het verschil te begrijpen tussen harm reduction en onthouding
• Bepalen wie hun peers zijn
•	 Geef geschreven voorbeelden van harm reduction boodschappen

SESSIE 2

Doelstelling Activiteit Tijds-
duur

Hulpmid-
delen

SAmEnVATTInG Vraag de groep wat ze zich nog herinneren van vorige 
week, en zorg hierbij dat  ze het volgende onthouden
• geheimhouding
• groepsregels
vul alcoholkenmerkenwerkblad in

DRUGS-ClASSI-
FICATIE

Vraag de groep zich de vorige sessie te herinneren en hoe 
ze de verschillende classificaties drugs hebben behandeld 
(legaal, illegaal, ongeoorloofd en op recept), vertel ze 
vervolgens dat we naar drugs gaan kijken wat betreft 
effecten

Verdeel de groep in twee groepen
Plaats de flip-cards op de grond in de volgende volgorde
 STImUlEREnD  PSYCHEDElISCH
 AnTI-DEPRESSIVA
leg de groep uit wat elke drug doet 

Stimulerende middelen 
Drugs die effect hebben op het centraal zenuwstelsel en 
de hersenactiviteit verhogen
Psychedelische middelen
Drugs die effect hebben op het bewustzijn, en de manier 
waarop gebruikers dingen zien en horen vertekenen
Antidepressiva
Drugs die effect hebben op het centraal zenuwstelsel en 
de hersenactiviteit vertragen

Vraag de groep nu de drugs (uitklapkaarten van afgelopen 
week) in elke klasse te plaatsen, herinner ze eraan dat 
sommige drugs zowel stimulerend als psychedelisch kun-
nen zijn en sommige zowel antidepressiva als psychede-
lisch

FlITS-
KAARTEn

meer 
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DRUGS-ClAS-
SIFICATIE

Vraag elke groep nu om feedback waarom ze een drug op een 
bepaalde plek hadden gelegd
laat de kaarten op de grond liggen terwijl de groep het bewijswerk-
blad invult

Afhankelijk van het leerniveau kunt u ook pijnstillende middelen en 
anabole steroïden behandelen

REVISIE-BlAD

SCHADE-VER-
mInDERInG

Vraag de groep wat harm reduction is en wat onthouding is en vertel 
de groep vervolgens waarom we werken naar een harm reduction 
model
Deel het harm reduction werkblad uit en werk erdoorheen.  Vraag 
de groep om kreten te roepen hoe zij de kinderen geen risico kunnen 
laten lopen, hulpverlener schrijft op het bord zodat de groep het kan 
overnemen op het werkblad
leg het verband tussen deze oefening en de vorige sessie en herin-
ner ze aan de eerste keer dat ze alcohol gebruikten en of ze zichzelf 
aan risico hadden blootgesteld en wat ze hadden kunnen doen om 
geen risico te lopen.

WORK SHEET

PEER 
EDUCATIOn

Vraag de groep wie hun peers zijn

•	 een peer is iemand die dezelfde of vergelijkbare ervaringen deelt. 
Peer is niet noodzakelijkerwijs gerelateerd aan leeftijd, hoewel 
dit wel een factor kan zijn – andere mensen in je klas kunnen 
bijvoorbeeld worden gezien als je peers.

Vraag de groep wie ze vragen zouden stellen over drugs en zet ze 
onder elkaar op het bord
Vraag de groep vervolgens om van boven naar beneden in de juiste 
volgorde te zetten van wie ze het liefste hun informatie zouden 
krijgen
De lijst zou er als volgt uit kunnen zien
•	 vrienden
•	 leraar
•	 politie
•	 jeugdwerker
•	 dokter
•	 drugsprojecten
•	 maatschappelijk werker
•	 reclasseringsambtenaar/jeugdreclasseringswerker

Uit onderzoek van Peer Education Projecten bleek dat jongeren 
vaak de neiging hebben hun vrienden te geloven wanneer het gaat 
om zaken als drugs. ze vinden hen ‘geloofwaardiger’.  Ondersteunen 
hun antwoorden in de bovenstaande oefening deze bevindingen? 
Als dit niet het geval is, bespreek dan waarom dit zou kunnen zijn. 

zo ja; leg aan de groep de voordelen uit van peer educator zijn
•    kan helpen te zorgen dat zijn vrienden geen risico lopen  
      tijdens het feesten
•    komt meer te weten over de feiten van drugs
•    goed voor zijn CV

Typ flip-overbewijs uit en stop het in mappen voor volgende week

WERKBlAD

meer 
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HARm REDUCTIOn 
BOODSCHAPPEn  

leg aan de groep uit dat het zeer lastig is om peer educa-
tion te evalueren en dat één van de manieren waarop dit 
wordt gedaan het invullen van de “doorspelen van harm 
reduction boodschappen” is. Vraag de groep elke week of 
iemand informatie heeft doorgespeeld. Het kan zo simpel 
zijn als “in sommige gebieden wordt cannabis bruin ge-
noemd” of iets meer specifieker bijv. vriend was van plan 3 
pillen tegelijk te nemen, ik vertelde hem dat niet alle pillen 
dezelfde sterkte hadden en dat hij beter maar een helft/1 
moest nemen en wachten met nog meer nemen” 

HARm 
REDUCTIOn 
BlADEn

VOORnEmEn
jongeren onderwijzen over de principes van peer education, cannabis en 
hun houdingen tegenover drugs en druggebruikers

DOElSTEllInGEn
De leerlingen krijgen een idee van de cursus en zijn in staat om
•	 de straatnamen, effecten en harm reduction te identificeren in verband 

met cannabis
•	 Communicatievaardigheden laten zien
•	 Betwist veelvoorkomende houdingen en stereotypes in verband met 

drugs en druggebruikers

SESSIE 3

Doelstelling Activiteit Tijds-
duur

Hulpmid-
delen

SAmEnVATTInG Waarom zijn jongeren goede leraren op het gebied van 
drugs?
Wat is harm reduction 
Hoe kunnen we informatie vastleggen  
(vul doorgespeelde info in)

CAnnABIS zet jongeren in groepjes van 4/5 en geef ze een flip-
overpapier en marker stel ze de volgende vragen en 
laat ze de antwoorden opschrijven
Wat zijn alle straatnamen voor cannabis?
zet een H voor herbal (kruid) of een R voor resin (hars) 
naast de juiste plaats

FlIP-OVER

meer 
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CAnnABIS Vermeld alle manieren waarop cannabis kan 
worden gebruikt? (eten en roken)
Wat zijn de goede effecten?
Wat zijn de slechte effecten?
Hoe kunnen jij en je vrienden veilig ge-
bruiken?

Vraag na afloop van deze opdracht twee 
mensen naar voren te komen en feedback 
te geven.  Praat duidelijk, langzaam en kijk 
de klas aan
Corrigeer eventuele informatie nadat alle 
groepen feedback hebben gegeven
maak een foto van de flip-overs als bewijs 
en stop ze in de mappen van de jongeren

CAmERA

HOUDInGEn Voordat problematisch druggebruik wordt 
besproken is het belangrijk de zienswijze van 
de groep te betwisten omdat veel van hen 
een druggebruiker zien als een chaotische 
verwilderde heroïnegebruiker.
Verdeel de groep in groepjes van 4/5 en 
vraag ze binnen 5 minuten een druggebruik-
er te tekenen. Vraag twee mensen uit de 
groep naar voren te komen en hun tekening 
te laten zien en te vertellen waarom dit een 
druggebruiker voorstelt.

Het is handig om wat foto’s te hebben van 
druggebruikende mensen inclusief een 
patiënt in het ziekenhuis, een sigarettenro-
ker, beroemde mensen zoals President Bush 
(ex-alcoholist), naomi Campbell (cocaïne), 
Bob marley (cannabis), Koningin Victoria en 
Sherlock Holmes (opiumgebruikers)

Bespreek de casestudies en leg het verband 
met cannabis en hoe mensen denken dat ze 
niet afhankelijk zijn van cannabis

FlIP-OVER
mARKERS

FOTO’S

VERSTOTER-
OEFEnInG

Ga in deze sessie verder met de verstoter-
oefening, zet ze in groepjes van 4/5 en deel 
verstoteroefeningenblad 1 uit. zorg dat de 
groep de instructies begrijpt

Het voornemen van de sessie is om jongeren 
hun gedachten te laten onderzoeken over 
druggebruik en gebruikers

OEFEnInG
PAPIER 1 & 2
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VOORnEmEn
jongeren onderwijzen over de principes van peer education, met betrek-
king tot oplosmiddelen en drugs en de wet

DOElSTEllInGEn
De leerlingen krijgen een idee van de cursus en zijn in staat om
• Het verschil te bepalen tussen aanbod en bezit
• Te bepalen onder welke categorie (volgens de wet) elke drug valt
• De straffen geven volgens de wet voor bezit en aanbod van drugs  
     in  klasse A, B en C
• Bepaal de straatnamen, effecten en harm reduction in verband  
     met oplosmiddelen

SESSIE 4

Doelstelling Activiteit Tijds-
duur

Hulpmiddelen

SAmEn-VATTInG Vul wietrokende oma -cannabiswerkblad in 
Houdingen – vraag de jongeren wat ze zich 
herinneren van de vorige sessie – vraag wat 
een druggebruiker is – zorg dat ze gebruikers 
van drugs op recept, illegale en legale drugs 
behandelen

WERKBlAD

DRUGS En DE WET Herinner jongeren eraan dat we hebben 
besproken hoe drugs in categorieën worden 
verdeeld, we hebben al gekeken naar 
ongeoorloofde, illegale, legale drugs, drugs 
op recept en naar de effecten.  Deze week 
kijken we naar drugs met betrekking tot de 
wet
Vraag jongeren of ze weten hoe deze 
handeling heet en hoe die werkt, krijg zoveel 
mogelijk informatie betreft de wet.
zorg dat ze het verschil begrijpen tussen 
aanbod en bezit, lees casestudies voor ga 
door casestudies

Geef jongeren werkblad, bepaal als een 
groep welke drugs in elke categorie past en 
wat de maximale straffen zijn voor elk
Vul werkblad in 

CASESTUDIES

WERKBlAD
meer 
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Rechtszaalscenarios
een goede manier om te bevestigen dat de jongeren wat 
hebben opgestoken is door rollenspel, dit werkt het beste 
met groepen van 5 of meer
Bereid de scene voor met de jongeren, u hebt nodig
• 2/3 magistraten
• 1 verweerder
• 1 advocaat
• 1 griffier 
• neem voorwerpen: pruiken, bril, toga’s, colberts,  
      voorzittershamer, etc

Deel casestudy uit werk eerst met de verweerder/advocaat 
en zeg ze een goede verdediging moeten voeren bijv. geen 
drugsverleden, heeft een baan, hardwerkende ouder, bang 
voor huiselijk geweld, dealt om eigen kinderen te onder-
houden, betaalt de rekeningen etc   
Werk vervolgens een tijdje met de magistratuur/rechter over 
welke vragen ze de verweerder kunnen vragen, neem alles 
mee wat er is geleerd in de vorige weken met betrekking tot 
houdingen tegenover druggebruik etc, respectvol zijn, een 
ouder zijn, handelen aan kinderen, 
De zittende magistratuur moet eerst de maximumstraf 
geven voor de tenlastelegging onder de misuses of Drugs Act 
1971 (Basiswet inzake druggebruik van GB) en vervolgens hun 
beslissing en redenen waarom.
neem foto’s van de jongeren terwijl ze bezig zijn met het 
rollenspel

VOORWERPEn: 
PRUIKEn, BRIl, 
TOGA’S, COl-
BERTS, VOORzIT-
TERS-HAmER

STEnCIlS

CAmERA

OPlOSmID-
DElEn

Werk in twee groepen, deel aan elke groep flip-overs en 
markers uit, vraag wat ze begrijpen over oplosmid-
delen stimuleer jongeren om tijdens het bespreken 
antwoorden op te schrijven of te tekenen op flip-over, 
hulpverlener maakt foto’s als bewijs voor in map

namen
• Onthoud geen informatie te geven aan jongeren als ze 

zich niet bewust zijn van de middelen die gebruikt kun-
nen worden

Wet
• misbruik van oplosmiddelen is niet illegaal
• het is illegaal voor winkelhouders om butaangas te 

verkopen aan personen onder de 18 jaar als zij het 
gevoel hebben dat het gebruikt zal worden als drugs

• als een jongere onder invloed is op een openbare plaats 
kunnen ze voor hun eigen veiligheid worden gearrest-
eerd

• kan worden gearresteerd door verstoring van de open-
bare orde

Goede effecten/Slechte effecten 
Gezondheidsrisico’s 
• verstikking door het bewusteloos raken met zak over 

hoofd

FlIP-OVER
mARKER
CAmERA

meer 
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OPlOSmID-
DElEn

•	 verstikking door bevriezing van de luchtwegen/alveoli, 
laat dit zien door een vochtig stuk spons in een vrieszak te 
plaatsen en er gas in te spuiten, de zak stelt de longen voor 
en de spons de longblaasjes (alveoli).  Vraag jongeren hoe-
lang ze denken dat ze hun adem in kunnen houden, laat ze 
vervolgens zien hoelang de spons bevroren blijft

•	 langdurig gebruik kan leiden tot cognitieve en coördinatie-
problemen vanwege schade aan de hersenen

•	 veel mensen gebruiken alleen

Harm reduction (zeer moeilijk om de schade te verminderen - 
advies GEBRUIK DEzE DRUG nIET

 

VOORnEmEn
jongeren onderwijzen over de principes van peer education, in verband met 
stimulerende middelen en het overbrengen van informatie

DOElSTEllInGEn
De leerlingen zullen in staat zijn om
• Ideeën te onderzoeken voor groepspresentatie
• Het risiconiveau te bepalen in verband met stimulerende middelen
• De straatnamen, effecten en harm reduction te identificeren in verband met 

ecstasy
• Te laten zien hoe Ecstasy-pillen verschillen in mDmA-samenstelling

SESSIE 5

Doelstel-
ling

Activiteit Tijds-
duur

Hulpmid-
delen

SAmEnVAT-
TInG

Vraag groep wat ze zich kunnen herinneren van vorige week
Oplosmiddelen – poster, behandel gezondheidseffecten

Geef jongeren hun mappen met al het bewijs inclusief 
werkbladen, posters, foto’s etc om te laten zien hoeveel ze 
hebben behandeld in de cursus 

OPlOS- 
mIDDElEn 
POSTER

WERK-BOEKEn

PRESEnTATIE Vraag de groep waarom ze deze cursus doen (prompt – 
zodat zijzelf en hun vrienden geen risico lopen) vraag of ze 
informatie hebben doorgespeeld aan hun vrienden, zo ja, 
neem dan harm reduction boodschappen op

FlASH CARDS

meer 
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PRESEnTATIE Introduceer de groep een andere manier om informatie 
naar hun peers over te brengen, leg uit dat hieraan voor de 
laatste sessie aan gewerkt had kunnen worden, geef de 
groep de kans om op hun eigen ideeën te komen, hieronder 
zijn een aantal voorbeelden van presentaties/workshops
• Posters
• T-shirt afdrukken
• Korte film
• Presentatie voor school
• Rollenspel
• Pantomime 
• Rap 
• Cheerleaderdans op thema
• Ontwerp een folder
• Organiseer een workshop voor jeugdclub

STImU- 
lEREnDE- 
mIDDElEn

     Verdeel de groep in tweeën, leg alle drugkaarten op de 
grond en vraag de groep wat een stimulerend middel 
is en laat ze vervolgens uitzoeken welke stimulerende 
middelen zijn en geef feedback

     Tabak, crack, cocaïne, ecstasy, amfetamine, poppers

     Vraag de groep vervolgens het stimulerende middel op 
volgorde te plaatsen in een risicoladder (van ergste tot 
meest acceptabele) – van welke denken ze dat het de 
ergste drug is vraag de groep om feedback
• Waarom hebben ze hun drugs bovenaan gezet, 

opmerkingen over crack zijn meestal: zeer verslavend, 
crackhead, daag de groep uit met het feit te vertellen 
dat tabak de ergste drug is vanwege de kosten voor 
het land, bijv. ziekenhuizen, doktersafspraken, tijd van 
werk, heeft gevolgen voor meerdere mensen

FlITS-
KAARTEn
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ECSTASY Verdeel de groep in tweeën en vraag ze vervolgens alles wat ze 
weten over ecstasy op te schrijven of te tekenen, inclusief namen, 
effecten, wet, uiterlijk, risico’s, cultuur, muziek etc 

Vraag de groepen naar voren te komen en hun werk te presenteren

Vraag de groep hoe ze risico’s kunnen vermijden zorg dat ze het 
volgende noemen 
• Doe het niet
• neem slechts de helft
• Drink water
• Eet voor het feesten
• niet mixen met alcohol of andere drugs
• Weet hoe je thuis komt
• Blijf niet alleen

mDmA-grafiek laten zien
leg uit dat mDmA de chemische formule is waar ecstasy van is 
gemaakt er zijn echter verschillen.
Vertel de groep over een onderzoek dat werd uitgevoerd waarbij 
7 pillen werden onderzocht, allemaal identiek, wit en logo’s van 7 
verschillende locaties in GB waaronder nachtclubs, straten etc.
Elk pil werd getest en hoewel ze er allemaal hetzelfde uitzagen 
waren ze zeer verschillend

Schrijf het volgende op de flip-over 
1 mDmA   120 eenheden
2 mDmA    60 eenheden
3 mDmA    30 eenheden
4 mDA    20 eenheden
5 mDmA    15 eenheden
6 ketamine  
7 Efedrine

leg aan de groep uit hoe toen ecstasy in GB in de jaren 80 als feest-
drug werd geïntroduceerd zeer sterke drug  was. 1 pil van £25-£30 
had ongeveer 140 eenheden mDmA 
Vandaag de dag hebben de meeste pillen op straat hoogstwaar-
schijnlijk een mDmA van minder dan 30 eenheden hoewel er nog 
steeds een aantal sterke pillen verkrijgbaar zijn maar we weten niet 
welke
Vraag de groep hoeveel pillen jongeren tegelijkertijd mogen nemen 
en vermenigvuldig dit vervolgens met elke pil hierdoor zullen de 
jongeren een idee krijgen van hoezeer pillen met elkaar verschillen 
met zeer verschillende effecten.

Deze oefening kan worden gedaan met 7 knipsels in de vorm van 
pillen met op elke pil aan de achterkant de inhoud geschreven, 
vraag de groep elkaar niet te laten zien wat er in hun pil zit en vraag 
of ze denken of dit een grote hoeveelheid is of een kleine. Gebruik 
dit als voorbeeld dat hoewel de pillen er hetzelfde uitzagen, er 
geen enkele pil dezelfde ingrediënten had, daardoor zullen ze al-
lemaal een ander effect hebben op iemand

Vat de sessie samen

FlIP-OVER
mARKERS
CAmERA

mDmA-GRAFIEK
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Doelstel-
ling

Activiteit Tijds-
duur

Hulpmid-
delen

SAmEn-
VATTInG

Vraag groep wat ze zich herinneren van vorige week
Gebruik stimulerende middelen quiz om kennis te evalueren

STImUlEREnDE  
mIDDElEn qUIz

HElPEnDE 
InSTEl-
lInGEn

Vraag de jongeren wie zij het meest vertrouwden om hen 
hulp of goede informatie te geven
Vraag vervolgens hoe zij de persoon kennen die ze goed 
advies zou geven, koppel dit terug naar hun training als peer 
educators (hun rol is om feitelijke schadeverminderende 
informatie te geven)
Verdeel de groep in groepjes van 3 of 4, deel vervolgens 
oefening van helpende instellingen uit, geef de groep 10 
minuten de tijd om oefening te doen en geef dan feedback, 
spoor jongeren aan andere mensen/plaatsen te onder-
zoeken en ook drugsinstellingen bijv.
• Huiselijk geweld
• maatschappelijk werker
• Burgeradvies
• Connexions
• jeugdwerker
• mentors
• School/college
• Familie/vrienden
• Schoolverpleegster

OEFEnInG

SOCIAlE 
RISICO En 
GEVAREn

neem de casestudy van de vorige oefening, vraag de 
jongeren om te identificeren welke risico’s anders dan voor 
de gezondheid zouden kunnen worden geassocieerd met de 
kwesties. moedig verdere discussie aan met betrekking tot
• Strafbladen
• langlopende werkvooruitzichten
• Vakantie in VS met drugsstrafblad
• Schorsing van school
• Conflict met ouders

PRESEnTATIE Werk de rest van de vergadering aan de presentatie

VOORnEmEn
jongeren onderwijzen over de principes van peer education, ten aanzien van 
helpende instellingen en sociale risico’s en gevaren van druggebruik

DOElSTEllInGEn
De leerlingen zullen in staat zijn om
• Ondersteunende instellingen te identificeren en waar jongeren advies en 

informatie kunnen krijgen over specifieke problemen
• De sociale risico’s en gevaren van druggebruik te identificeren
• meer vertrouwen/ideeën te krijgen door peers ideeën te overhandigen

SESSIE 6
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Doelstel-
ling

Activiteit Tijds-
duur

Hulpmid-
delen

SAmEnVAT-
TInG

Vraag groep wat ze zich herinneren van vorige week
Vraag ze een lijst te maken van hulpverlenende instellingen 
en een aantal van de risico’s en gevaren in verband met 
druggebruik

STImUlAnT 
qUIz

HEROïnE Verdeel de groep in twee groepen en vraag ze alles op te 
schrijven of te tekenen wat ze weten over heroïne, inclusief 
namen, effecten, wet, uiterlijk, risico’s, cultuur, muziek en 
hoe geen risico te lopen
Vraag de groepen naar voren te komen en onjuiste informa-
tie door te geven en deze te corrigeren – maak een foto als 
bewijs

FlIP-OVER
mARKERS

CAmERA

DOOR 
BlOED 
OVERGE-
DRAGEn 
VIRUSSEn

Vraag groep wat een door bloed overgedragen virus is
Vraag vervolgens in groepen alle manieren waarop een BOV 
kan worden overgedragen 
Vraag de groep vervolgens wat je zou doen als je een injec-
tiespuit zou vinden

BOV-InFO

PRESEnTATIE Groep moet voorbereide presentatie geven

Voornemens Doelstellingen Tijdsduur

Om DE KEnnIS VAn jOn-
GEREn TEn AAnzIEn VAn 
SEKSUEEl GEzOnD GEDRAG 
En SOA’S TE OnTWIKKElEn

• Houdingen tegenover seks
• Risicovol gedrag
• namen van seksueel overdraagbare 
      aandoeningen
• Begrijpen hoe SOA’s kunnen worden herkend
• juist gebruik van condoom

10 mIn
10 mIn
  5 mIn

20 mIn

VOORnEmEn
jongeren onderwijzen over de principes van peer education ten aanzien van 
heroïne en door bloed overgedragen virussen

DOElSTEllInGEn
De leerlingen zullen in staat zijn om
• De straatnamen, effecten en harm reduction te identificeren met betrekking 

tot heroïne
• De factoren begrijpen die kunnen leiden tot door bloed overgedragen virussen 

SESSIE 7

SEkSUEEL GEzOND GEDRAG

Vertel de voornemens en doelstellingen van de sessie – het is een leuke en informele sessie 
en er zijn geen gekke vragen – let op de basisregels
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Houdingen tegenover seks
speel het ja, nee, misschien-spel 
verdeel de kaarten over drie stapels, kies een kaart van 
The place, The person and you (de plaats, de persoon 
en jij) en vraag de jongere of ze seks, geen seks of 
misschien seks zouden hebben en geef de reden 
waarom

Risicovol gedrag
vraag jongeren de kaarten in volgorde te plaatsen met 
het minst risicovolle gedrag om een soa te krijgen 
onderaan en het meest risicovolle gedrag bovenaan
een hand geven
knuffelen
lichaamsmassage
kussen
orale seks
seks met condoom
homoseksuele seks met condoom
met seksspeeltjes spelen (onbeschermd)
seks zonder condoom
homoseksuele seks zonder condoom
vriendin aan de pil

Namen van SOA’s
leg flitskaarten op de tafel en vraag jongeren de soa’s 
eruit te halen

SOA’s identificeren
deel werkblad uit
bespreek elke afbeelding als groep en kies welke soa 
het zou kunnen zijn
hulpverlener dient onjuiste informatie te corrigeren en 
wat er gedaan moet worden bij een soa  - behandel 
centra voor seksuele gezondheid, geef een voorbeeld

Praktijksessie
jongeren leren hoe een condoom te gebruiken, gebruik 
blinddoek, bierbril etc
geef folders
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