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Verkenning van de kansen voor 
verslavingspreventie door sociale wijkteams 

 
 
Achtergrond 
Het werken in sociale wijkteams is sterk 
in ontwikkeling. Een wijkteam richt zich 
met een oplossingsgerichte werkwijze op 
individuele en collectieve vragen in de 
wijk. Medewerkers van deze teams 
komen bij de mensen thuis en hebben 
onder andere te maken met gebruik van 
alcohol en drugs. Overmatig alcohol- en 
drugsgebruik leidt tot lichamelijke 
problemen maar heeft ook psychische en 
sociale schade tot gevolg, waaronder 
ziekteverzuim, uitgaansgeweld, huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Hoe 
sociale wijkteams omgaan met alcohol- 
en drugsgebruik, en tegen welke vragen 
zij aanlopen is niet bekend. Ook is het de 
vraag in hoeverre deze teams zijn 
toegerust voor het signaleren van 
problematisch gebruik en het uitvoeren 
van preventieve interventies.  
 
Doel 
Nagaan in hoeverre wijkteams aandacht 
besteden aan:  

1. De rol van alcohol en drugs bij 
problemen die zij in de wijk 
tegenkomen.  

2. Het uitvoeren van preventieve 
interventies op dit terrein.  

Tevens nagaan wat de lacunes in kennis 
en samenwerking zijn op dit gebied.  
 
Waarom meedoen? 
Sociale wijkteams kunnen een 
belangrijke rol spelen in het voorkomen 
en terugdringen van (overmatig) 
alcohol- en drugsgebruik en daarmee 
samenhangende problematiek. Een 
passende preventieve werkwijze kan de 
effectiviteit van sociale wijkteams 
versterken.  

 
Aanpak 

• Verkenning van de literatuur over 
wijkteams in Nederland in relatie 
tot preventie van (overmatig) 
alcohol- en drugsgebruik. 

• Interviews met sleutelfiguren en 
andere betrokkenen. 

 
Resultaat 
Een publicatie met uitkomsten van de 
verkenning en aanbevelingen voor het 
verder versterken van de preventieve 
functie van sociale teams op dit gebied.  
 
Wat houdt medewerking in?  
Wij zijn op zoek naar medewerkers van 
sociale wijkteams, gemeenten, GGD-en 
en andere betrokkenen bij deze teams 
die in de periode maart-mei willen 
meedoen aan een één-op-één interview.  
 
Looptijd van het project 
Het project vindt plaats in 2015. 
Fase 1  Ontwikkelfase (februari)  
Fase 2 Interviews (maart-mei) 
Fase 3 Verwerken resultaten (juni-

september) 
Fase 4 Afronding (oktober-dec.) 
 
Contact 
Neem voor meer informatie contact op 
met Els Bransen, 030-2959240, 
ebransen@trimbos.nl of Hester Duivis, 
030-2959257, hduivis@trimbos.nl. 
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