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Sociale wijkteams hebben vaak te maken met problemen waarbij overmatig alcohol- en 
drugsgebruik direct of indirect een rol kunnen spelen. Van huiselijk geweld, schooluitval en 
financiële problemen tot verstoorde sociale relaties. Tijdige signalering en aanpak van 
problematisch middelengebruik helpt voorkomen dat problemen uit de hand lopen. Maar  
hoe doe je dat? En hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen sociale wijkteams en 
instellingen voor verslavingszorg en -preventie? Deze vragen waren onderwerp van 
gesprek tijdens de werkconferentie.  
 
Circa 65 aanwezigen bezochten de werkconferentie. In de zaal zaten vooral medewerkers 
van sociale wijkteams en preventiewerkers van de verslavingszorg. Een mooie mix voor 
het uitwisselen van ervaringen en ideeën. Tegelijkertijd bleek het lastig om tot concrete 
algemene handvatten voor verslavingspreventie te komen vanwege de verschillen in opzet 
en doelgroep van de wijkteams. Waar bijvoorbeeld jeugdteams de focus vooral (zouden 
willen) leggen op vroegtijdig signaleren en aanpakken van problematisch gebruik door 
kinderen/jongeren, gaat het bij teams voor multi-problematiek veel meer om het 
voorkomen van erger. Andere zaken hebben bij deze teams vaak prioriteit zoals zorgen 
voor een dak boven het hoofd, voldoende eten en het oplossen van acute crises. 
Voorkomen van verdere escalatie door stabiliseren van het gebruik lijkt dan het hoogst 
haalbare. Aan het voorkomen van transgenerationele overdracht van problematisch 
gebruik in dergelijke multi-probleemgezinnen, komen de teams niet toe. De mogelijkheden 
voor verslavingspreventie verschillen dus al naar gelang het type sociale wijkteam. Een 
belangrijk gegeven om rekening mee te houden bij het in kaart brengen van knelpunten, 
uitdagingen en ‘good practices’. Dat geldt 
eveneens voor de grote verschillen die er soms 
bestaan tussen regio’s. 
Medewerkers van sociale wijkteams gaven aan 
deskundigheidsbevordering nodig te hebben. Hoe 
kun je bijvoorbeeld overmatig middelengebruik en 
gamen herkennen? Maar ook wilden zij 
handvatten krijgen voor het op een acceptabele 
manier bespreken van alcohol en druggebruik met 
cliënten. Behalve het vergroten van kennis en 
vaardigheden, zou ook bewustwording van de 
eigen normen over  middelengebruik onderdeel 
van deskundigheidsbevordering moeten zijn. 
Want dat bepaalt mede hoe je tegen het 
middelengebruik van cliënten aankijkt en wanneer 
je het als problematisch aanmerkt en hulp 
aanbiedt.  

 
  



Goede ervaringen en tips 
 
Motiveren van de cliënt 
Preventiewerkers van instellingen voor verslavingszorg gaven tijdens de werkconferentie 
een aantal handvatten aan medewerkers van sociale wijkteams. Zij raadden aan om bij 
vermoedens van problematisch gebruik een (outreachend) preventiewerker in te 
schakelen. In de praktijk blijkt het woord ‘verslavingszorg’ nogal eens weerstand op te 
roepen bij cliënten. In plaats daarvan is het handiger om het te hebben over ‘iemand die 
veel van alcohol en drugs weet’. Om cliënten te motiveren tot een gesprek kunnen 
wijkteammedewerkers de laagdrempelige elementen benoemen; het is vrijblijvend, zonder 
dossiervorming, bij de cliënt thuis. Familie en vrienden hoeven van dit gesprek niet op de 
hoogte te zijn. Dat kan voor mensen die vanwege hun religie geen alcohol mogen  drinken 
een extra argument zijn om met het gesprek in te stemmen.  
 
Voor het motiveren van de cliënt om problematisch alcohol- of drugsgebruik te erkennen 
en/of aan te pakken kan het opstellen van een voor- en nadelen balans vruchten afwerpen. 
Daarnaast is aandacht voor de mensen in de naaste omgeving van de cliënt belangrijk 
omdat het gebruik vaak negatieve gevolgen voor hen heeft. Ook kunnen zij een rol spelen 
in het aanpakken ervan. Als de cliënt bijvoorbeeld zelf geen nadelen ondervindt, kan het 
benoemen van problemen voor het systeem (partner, kinderen, ouders, vrienden) helpen 
om de cliënt aan het denken te zetten over zijn gebruik. Voor kinderen van verslaafde 
ouders biedt de verslavingszorg in veel regio’s een vrij toegankelijk aanbod zoals 
groepsgesprekken voor kinderen van verslaafde ouders (KVO-aanbod).  
 
Samenwerking en samenstelling van het sociale wijkteam 
Er zijn positieve ervaringen met een preventieteam dat overstijgend is aan de sociale 
wijkteams. Ook kan samenwerking tussen sociale wijkteams en huisartsen en 
praktijkondersteuners GGZ voor korte doorverwijslijnen zorgen. Daarnaast zijn er goede 
ervaringen opgedaan met de inzet van ervaringsdeskundigen. Een ervaringsdeskundige 
kan andere teamgenoten helpen met wat een goede aanpak/benadering is en als buddy 
meegaan naar het gesprek. Er zijn ook wijkteams waaraan familie van ex-verslaafden 
deelnemen; dat helpt perspectief te geven aan familieleden. 

 
Voor verschillende deelnemers smaakte deze bijeenkomst naar meer. Zij waardeerden de 
ruimte voor onderlinge uitwisseling over het thema middelengebruik. We gaan nadenken 
over een manier waarop we een vervolg aan deze bijeenkomst kunnen geven.  
 
 
 
 
 
 


