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VOORWOORD

Bedankt voor het lezen van de publicatie Safer Neighbourhoods Approach
(SNAP). In deze publicatie beschrijven we wat er gebeurde in vijf Europese
steden nadat we samen projecten opzetten om sociale uitsluiting aan te pakken
door het betrekken van de gemeenschap, inclusief activiteiten rond alcohol- en
drugsmisbruik, criminaliteit, antisociaal gedrag en veiligheid in de gemeenschap.
De projecten zijn gefinancierd via het Interreg IV A 2 Zeeën Programma van de
Europese Unie, met als doel samenwerking over nationale grenzen heen, om op
dit gebied een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen en van elkaar te leren.
SNAP brengt partners van twee Interreg IV A 2 Zeeën projecten samen:
Communities and Families Tackling Addiction (CAFTA) met partners uit Brighton
Dr Tom Scanlon

and Hove in het Verenigd Koninkrijk, Rotterdam in Nederland en Calais in

Director of Public Health, Brighton &

Frankrijk; en Deprived Neighbourhood Approach (DNA) met partners uit

Hove

Antwerpen in België en Medway in het Verenigd Koninkrijk.
De basisvoorwaarde voor zowel het CAFTA- als het DNA-project is dat echte,
betekenisvolle veranderingen niet kunnen plaatsvinden in wijken, tenzij de
inwoners deze verandering echt willen en helpen ze te realiseren. Eenvoudig
gezegd, maar lastig om uit te voeren. Door de financiering van Interreg konden
de verschillende partners manieren ontwikkelen om samen te werken met
gemeenschappen, gezinnen en jongeren, evalueren wat ze gedaan hadden, er
lering uit trekken en deze kennis met andere partners delen. Er werden veel
verschillende aanpakken geprobeerd, wat leidde tot een verscheidenheid aan
initiatieven die varieerden van aanpassingen van de leefomgeving onder leiding
van bewoners tot nieuwe onderwijs- en trainingspakketten voor scholen.
We hopen dat u de informatie in deze publicatie over de innovatieve aanpakken
voor hardnekkige problemen interessant en inspirerend vindt. Maar bovenal
hopen we dat u geïnspireerd raakt vergelijkbare methoden toe te passen in uw
eigen gemeente.
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Inleiding
In 2010 schatte het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) dat in Europa 1 miljoen mensen
in de hulpverlening zaten voor drugsproblemen. In hun jaarverslag over Europa erkenden ze de waarde van behandelingen,
maar ze zagen ook het potentieel voor burgers: geïnteresseerde leden uit de samenleving, studenten, druggebruikers en
hun gezinnen die samen een grotere rol spelen in het erkennen dat ‘Het mobiliseren van een burgergemeenschap een van
de belangrijkste principes is voor de volgende EU-strategie’.
De projecten Communities And Families Tackling Addiction (CAFTA) en Deprived Neighbourhood Approach (DNA) zijn
samen gaan werken onder de naam Safer Neighbourhoods Approach (SNAP), omdat we een gezamenlijke doelgroep
hebben van mensen die lijden aan een verslaving. We deelden het investeren in ‘grotere deelname van bewoners bij het
nemen van beslissingen’ en ‘verhogen van gevoelens van eigenaarschap bij de bevolking’. Deze methoden zijn gekoppeld
aan het doel van de groeistrategie van Europa 2020 om ten minste 20 miljoen mensen uit armoede en sociale uitsluiting
te halen.
Er zijn in de EU meer dan 120 miljoen mensen (24%) die in armoede of sociale uitsluiting terecht kunnen komen. Het is
het doel van ons project om een aantal bekende oorzaken van sociale uitsluiting aan te pakken: drugs- en alcoholmisbruik,
criminaliteit en angst voor criminaliteit, antisociaal gedrag, sociale isolatie, stigma en verlies van gemeenschapsgevoel. In
de gedeelde visie van SNAP-partners laten we bewoners meebeslissen over hoe we deze oorzaken kunnen aanpakken.
Door bewoners te betrekken en ze in hun gemeenschap mee te laten helpen, brengen we mensen samen en bieden we ze
een gezamenlijk doel. Sociale uitsluiting aanpakken door mensen in de gemeenschap te betrekken. De methoden die we
gebruiken om dit bereiken, worden in deze publicatie beschreven, samen met de lessen die we geleerd hebben en hoe dit
van invloed was op ons werk.

Problemen in onze steden

Alle clusterpartnersteden van SNAP kampen met veel drugsgebruik en antisociaal gedrag. We hebben vergelijkbare
problemen met betrekking tot drugs- en alcoholgebruik, geografische plekken van armoede en sociale uitsluiting, en
vergelijkbare onveiligheids- en andere problemen ten gevolge van antisociaal gedrag. Ieder gebied kampt echter met
specifieke verschillen en problemen.

Brighton & Hove

dat meer drinkt dan de aanbevolen

illegaal dumpen. Dit is een dichtbevolkt

richtlijnen’. Naast het feit dat dit van

en multicultureel gebied waar meer

cocaïne en amfetamine veel gebruikt,

invloed is op de gezondheid, zorgt het

dan 150 verschillende nationaliteiten

ook voor een groot aantal incidenten

wonen. Het werkloosheidscijfer ligt

van antisociaal gedrag, waaronder

hier erg hoog; rond de 43%.

Naast cannabis wordt ook heroïne,
met een recente stijging van het
gebruik van een brede reeks nieuwe
psychoactieve substanties. Intraveneus
druggebruik
problemen

zorgt
rond

voor

specifieke

drugoverlast

en

schadebeperking, en een hoog aantal

mensen die op straat drinken of slapen
Er bestaan problemen rond antisociaal

en onrust veroorzaken.

Antwerpen

en druggebruikers, drugdealers, lege

aan druggerelateerde sterfgevallen.

Antwerpen

specifiek gebied in de stad rond het

slechte reputatie waardoor bewoners,

Het rapport ‘State of the City’ uit 2011

De

winkeliers en bezoekers zich onveilig

laat zien dat er een ‘sterke drinkcultuur
bestaat met een groot aantal mensen
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richtte

gedrag van een kleine groep alcohol-

Coninckplein,

zich
waar

op

een

en verwaarloosde gebouwen en een

problemen

heersen als dakloosheid, openbare
dronkenschap, geluidsoverlast, afval en

voelen.

Calais

Rotterdam

Medway

In Frankrijk bestaat er een roep om

Rotterdam heeft, in tegenstelling tot

De Armoede-index 2010 die gebruikt

een uitgebreide en wereldwijde aanpak

de meeste partners, veel succes in

wordt

van illegale en legale drugs (narcotica,

het

armoedepatronen, toonde aan dat

alcohol,

dakloosheid

openbaar. Het zwaartepunt van de

de armste 10% van het land. Deze

producten) en andere vormen van

aanpak ligt op het tegengaan van

gebieden

verslaving (gokken, gamen, seks).

negatieve effecten van alcohol- en

het

drugsgebruik op talentontwikkeling,

de

veiligheid en gezondheid.

gezondheid,

bijzonder

probleem

met

achterstandswijken,

Calais

heeft

drinken

in

van

medicijnen en nieuwe synthetische

het

en

drugsgebruik,

analyseren

8 gebieden in Medway behoren tot

een

psychoactieve

van

het

het

In

tabak,

aanpakken

voor

geografische

gebied

van

het

slechtst

op

werkgelegenheid,

leefomgeving,

criminaliteit,

arbeidsongeschiktheid,

onderwijstrainingen en -vaardigheden.

een

De werkloosheid in Rotterdam ligt rond

De

volledig

de 15%. Dat is hoger dan in andere

veiligheidsproblemen zijn alcohol- en

ontbreekt. Dit vergroot isolatie en

Nederlandse

druggebruik, antisociaal gedrag en

angst, en het is moeilijk bewoners te

Rotterdam belangrijk te investeren in

betrekken door een wantrouwen in de

onderwijs, veiligheid en gezondheid,

overheid, in het bijzonder in de politie.

zeker in het zuidelijk deel van de

gemeenschapsgevoel

waar

scoren

vaak

steden.

Het

is

voor

meest

voorkomende

prostitutie.

stad. In het bijzonder is het nodig te
investeren in talentontwikkeling van
jongeren.

Inhoud van deze publicatie
Deze publicatie is een belangrijk document van de SNAP-samenwerking. Hij is verdeeld in vier hoofdparagrafen:

Aanpak en doelstellingen: Waarom het SNAP-project opgestart is en wat we gaan doen.
Wat we gedaan hebben: Wat we bereikt hebben via CAFTA en DNA en hoe internationaal samen-

werken van invloed was op onze activiteiten. Deze paragraaf is in 5 thema’s verdeeld: 1) Betrekken van de
gemeenschap; 2) Openbare ruimte en omgevingsinvloeden; 3) Preventie in educatieve setting; 4) Sociale
uitsluiting en herstelgericht handelen; 5) Gezinnen en sociale netwerken betrekken.

Wat we geleerd hebben: De internationale impact van het SNAP-cluster.
De toekomst van onze werkzaamheden: Wat er volgt voor de samenwerking en hoe we onze

werkzaamheden blijven onderhouden.

De doelgroep voor deze publicatie is iedereen die geïnteresseerd is in het aanpakken van sociale uitsluiting
door middel van het betrekken van de gemeenschap, inclusief:
• bewoners die betrokken zijn bij of beïnvloed worden door onze werkzaamheden
• professionals uit de volgende gebieden: buurtveiligheid, buurtbetrokkenheid, alcohol
en drugs en sociale inclusie
• politici en beleidsmakers op lokaal en internationaal niveau.
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DE PROJECTEN:

Communities and Families
Tackling Addiction (CAFTA)
CAFTA is een samenwerking tussen drie Europese steden, onder leiding van drie
partners:
• Gemeentebestuur van Brighton and Hove, Verenigd Koninkrijk
• Communauté d’Agglomération du Calaisis, Frankrijk
• Gemeente Rotterdam, Nederland

Projectleiders CAFTA
Alle partnersteden hebben een
geschiedenis
met
drugen
alcoholgerelateerde
problemen
die hun weerslag hebben op onze
gemeenschappen,
gezinnen
en
jongeren. Er zijn al veel drug- en
alcoholbehandelingsfaciliteiten
gevestigd, maar er bestaat in deze
steden een tekort aan ondersteuning
voor mensen die problemen of
overlast ervaren ten gevolge van
anderen hun druggebruik. Buurten
ervaren immers impact in de vorm
van meer criminaliteit en angst voor
criminaliteit,
antisociaal
gedrag,
buurtruzies, geluidsoverlast, afval,
schade aan eigendommen, enz. Dit
leidt tot sociale isolatie, verlies van
gemeenschapsgevoel en mensen die
zich niet meer betrokken voelen bij
hun buurt.
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Een verslaving zorgt voor enorme
stress en problemen in het gezin van
de persoon, en kan leiden tot een
slechte kwaliteit van leven, sociale
uitsluiting en vaak de behoefte
aan primaire zorg. Naar schatting
worden voor iedere verslaafde 2 tot 5
gezinsleden direct getroffen.
De drie CAFTA-partners hebben
samen gezocht naar manieren om
deze sociale problemen aan te pakken
en hebben activiteiten ontwikkeld
onder drie thema’s waarvan ze vonden
dat deze het meest effectieve en
langdurige verschil zouden maken:
• Verhogen van begrip en kennis. De
invloed van een verslaving wordt vaak
verkeerd ingeschat, en de gebruikte
taal is verwarrend.

AANPAK EN
DOELSTELLINGEN
Gezinnen en professionals weten
vaak niet wat ze kunnen doen om
een bijdrage te leveren. Daarom zijn
een drughulpverleningsnetwerk en
vaardighedenprogramma’s essentieel.
• Het aannemen van een bottomup benadering voor de vorming en
levering van alle activiteiten, om de
flexibiliteit van gezinnen en jongeren
te verhogen en zo de problemen
direct zelf aan te kunnen pakken. Dit
kan bereikt worden via ondersteuning,
training en de ontwikkeling van
onderwijsmaterialen en -initiatieven.
•
Betrekken
van
burgers
via
herstelgerichte
en
gemeenschapsprocessen. Zo voelen
bewoners zich sterker, wordt het
gemeenschapsgevoel versterkt en
de effectiviteit van diensten en hulp
bij herintegratie in de samenleving
verhoogd.
De voorgestelde initiatieven zorgen
voor duurzaamheid en hebben het
potentieel voortdurende internationale
initiatieven en samenwerking te
initiëren via toekomstige gezamenlijke
projecten en het uitwisselen van
kennis.

Deprived Neighbourhood
Approach (DNA)

De partnersteden van het DNAproject zijn Medway in het Verenigd
Koninkrijk, Breda in Nederland en
Kortrijk en Antwerpen in België. DNApartners die deelnamen aan de SNAPsamenwerking zijn Antwerpen en de
Gemeente Medway.
Het DNA-project is gebaseerd op
het principe dat mensen die zich

betrokken voelen bij de veranderingen
in hun buurt, hier ook trots op zijn.
En dan zijn ze meer geneigd projecten
uit te voeren in de buurt en te zorgen
dat wat bereikt is in stand blijft. Op
de lange termijn leidt dit tot hogere
sociale betrokkenheid en een veilige
en aantrekkelijke buurt.
De achterstandswijken in dit project
werden allen gekenmerkt door
een
aantal
gemeenschappelijke
typische problemen zoals armoede,
werkloosheid, antisociaal gedrag,
zwakke gezondheid, overbevolkte
woningen en leegstaande winkels en
andere gebouwen.
De overheden in de DNA-gebieden
hebben moeite de situatie in hun
achterstandswijken te verbeteren. De
leden van dit project zijn van mening
dat ten minste een aantal van deze
problemen aangepakt kan worden door
een gevoel van verantwoordelijkheid
te scheppen.
De doelgroep van DNA bestaat uit
bewoners, lokale winkeliers, moeilijk
te bereiken groepen (mensen met
een laag inkomen, alcohol- en
druggebruikers), nieuwe ondernemers,
bezoekers en voorbijgangers.
Om te zorgen dat mensen zich meer
verantwoordelijk gaan voelen, heeft
de samenwerking bewonersgroepen
opgesteld die bij
het volledige
project
betrokken
waren.
De
bewonersgroepen namen deel aan de
studiebezoeken die essentieel waren

voor dit project, omdat de bewoners
ideeën, kennis en ervaring opdeden
die ze later voor hun eigen projecten
in de buurt kunnen gebruiken.
DNA bestaat uit drie hoofdactiviteiten:

Buurtveiligheid

Het hoofddoel van deze activiteit is
het verbeteren van de buurtveiligheid
door mensen een gevoel van
verantwoordelijkheid
te
geven.
Om dit te laten slagen, werden
zowel professionals als bewoners
opgeleid om een positieve bijdrage
te leveren aan de wijk en haar zo
veiliger te maken zodat mensen hier
kunnen wonen, werken en hun vrije
tijd doorbrengen, en het beeld/de
perceptie van die buurt te verbeteren.

Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn zijn de
volgende stappen in de richting van
een geïntegreerde aanpak van de
revitalisatie van achterstandswijken
in steden. Goede gezondheid en
een positief zelfbeeld zijn belangrijk
voor het bereiken van effectieve
en
duurzame
interventies
in
achterstandswijken.

Openbare ruimtes

Verantwoordelijkheid voor de openbare
ruimte is een nieuw concept en kan
alleen bereikt worden in een buurt
die beantwoordt aan de behoeften
van zijn bewoners, bezoekers, lokale
winkeliers en voorbijgangers.

Andere SNAP-partners

Hoewel DNA erop gericht is drug- en
alcohol gerelateerde problemen aan
te pakken, is dit geen specialistisch
werkgebied van de stad Antwerpen.
Daarom hebben we een vierde
clusterpartner, CISO vzw, toegevoegd,
die het alcohol- en drugsbeleid in
Antwerpen overziet, zodat het cluster
gebruik kan maken van hun lokale
kennis. Naast kennis en ervaring,
hebben ze ook een directe verbinding
met instellingen en organisaties
in dit werkgebied, waardoor ze
een ideale partner vormen om het
clusterevenement te leiden.
Om de kennisbasis in Antwerpen nog
verder uit te breiden, hebben we
een associate partner toegevoegd,
Free
Clinic
(laagdrempelige
zorgen
hulpverleningsinstelling
voor
personen
met
een
afhankelijkheidsproblematiek),
die
veel kan bijdragen aan het uitwisselen
van kennis en het ontwikkelen van het
cluster.
De lokale kennis van het alcoholen drugsbeleid en ervaring met
het runnen van diensten voor
druggebruikers, die CISO vzw en Free
Clinic aan SNAP konden toevoegen, zijn
onmisbaar gebleken voor het cluster.
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Tijdens de duur van de CAFTA- en DNA-projecten hebben partners lokaal
veel activiteiten ondernomen, allemaal met dezelfde doelstellingen.
Hoewel we allemaal op zoek zijn naar vergelijkbare resultaten, konden
verschillende partners een reeks modellen, strategieën en werkmethoden
proberen. Door de internationale aanpak van de projecten hadden we de
mogelijkheid ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

W AT W E
GEDAAN
HEBBEN

In deze paragraaf van de publicatie bespreken we een aantal van die methoden, uitdagingen en voordelen,
en de internationale invloeden van onze projecten. We presenteren ook case studies die gericht zijn op een
specifieke activiteit. Onze werkzaamheden zijn aan elkaar gekoppeld en worden hier via vijf thema’s besproken:
Betrekken van de Gemeenschap, Openbare ruimte en omgevingsinvloeden, Preventie in educatieve setting,
Sociale uitsluiting en herstelgericht handelen, en Gezinnen en sociale netwerken.

1. Engageren en betrekken van de Gemeenschap
“Alles wat je voor
me doet zonder mij,
doe je tegen mij.” Een
uitspraak toegeschreven
aan Mahatma Gandhi,
geciteerd door Nico de Boer
tijdens een presentatie op
de SNAP-conferentie
Alle SNAP-partners delen een sterke
visie van betrokkenheid van de
gemeenschap. Samen hebben we
onze methoden, modellen en geleerde
lessen van de afgelopen drie jaar
gedeeld, en hebben we succesvolle
manieren ontwikkeld om bewoners
bij onze activiteiten te betrekken.
Participatie is één van onze krachtigste
principes, dat de rode draad vormt voor
het merendeel van onze activiteiten.
Voor we beginnen met ontwikkelen,
betrekken we mensen en vragen hun
mening. Tijdens het ontwikkelen,
stellen we vragen en betrekken we
mensen. Als we opleveren, doen we
dat samen. En als we herzien, vragen
we de buurten welke verschillen we
gemaakt hebben.

Waar we werken en op
wie we ons richten

Binnen SNAP werken we op
gemeenschapsniveau, en niet op
individueel niveau. Een gemeenschap
kan zelf gedefinieerd zijn, of kan
bepaalde instellingen en belangen
delen, maar de meerderheid van de
gemeenschappen waarmee we werken
wordt afgebakend door het gebied
waarin de mensen leven, werken
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en op bezoek komen: “geografische
gemeenschappen.”

Zowel CAFTA als DNA willen zorgen
voor sociale betrokkenheid in onze
steden. De specifieke buurten waarop
beide projecten gericht zijn, zijn
buurten waar het waarschijnlijk is
dat er sociale isolatie heerst. Hoewel
dit meestal de armere gebieden van
de stad zijn, weten we dat sociale
uitsluiting overal kan voorkomen.
CAFTA richtte zich in het bijzonder
op zeer kleine gebieden (soms zelfs
één straat of een flatgebouw), om zo
flexibeler te zoeken en hulp te bieden
op plekken waar die het meest nodig
was.
Het zoeken naar gebieden waar
gewerkt kon worden, is verbeterd
door
een
bottom-up
aanpak.
Criminaliteitsgegevens en stadsbrede
onderzoekstatistieken zijn belangrijke
middelen, maar veel SNAP-partners
zijn direct de buurt in gegaan en
hebben problemen opgespoord aan
de hand van kennis van de lokale
bewoners. De mediation-agenten
(bemiddelaars) in Calais patrouilleren
bijvoorbeeld in de straten van de stad
en spreken met veel bewoners, en
de Neighbourhood Liaison Officers
(verbindingsambtenaren) in Brighton
and Hove nemen regelmatig deel aan
bewonersgroepen en -bijeenkomsten.

Uitdagingen

Het betrekken van een gemeenschap
kent veel uitdagingen, inclusief het

zoeken naar bewoners die de tijd en
zin hebben deel te nemen en te zorgen
dat moeilijk te bereiken bewoners ook
gehoord worden.
De oplossingen voor deze zaken
liggen in variëteit, flexibiliteit en
geruststelling. Een verscheidenheid
aan
communicatiemiddelen
is
essentieel. Partners communiceren
niet alleen via bewonersgroepen, we
spreken mensen ook op straat en in de
tuin aan. We gebruiken flyers, posters,
brieven, websites, mond-aan-mond
communicatie en lokale organisaties
om onze diensten onder de aandacht
te brengen. We bieden trainingen
aan, organiseren conferenties en
wonen buurtevenementen bij. Mensen
kunnen incidenten anoniem bij ons
melden: mondeling, schriftelijk, per
e-mail of telefonisch. We zullen altijd
reageren.
Hoewel het tijd en moeite kost om
vertrouwen op te bouwen en te
communiceren met gemeenschappen,
zijn de voordelen die we ermee
bereiken meer dan de moeite waard.

Voordelen
van
betrekken
van
gemeenschap

het
de

Werken met mensen in plaats
van voor mensen biedt enorme
voordelen. Door in de gemeenschap
te investeren, gaan mensen zich
verantwoordelijk voelen voor hun
buurt. Dit verantwoordelijkheidsgevoel
ontstaat wanneer mensen zich

betrokken voelen bij de veranderingen
die hun buurt doormaakt. De SNAPsamenwerking is de mening toegedaan
dat we door intensieve deelname
van bewoners verantwoordelijkheid
kunnen creëren, en dit is belangrijk bij
het implementeren van veranderingen
op lange termijn.

“Oplossingen op de
lange termijn kunnen
alleen ontstaan
als bewoners
autonoom zijn en de
verantwoordelijkheid
nemen.” – Stephane

Grandin, SNAP Calais

Onze
partners
in
Antwerpen
zijn allemaal overtuigd van het
volgende: “Via het DNA-project
konden we een radicale bottom-up
aanpak doorvoeren, wat leidde tot
verantwoordelijkheidsgevoel. De stad
Antwerpen gelooft dat mensen die
zich betrokken voelen, trotse burgers
zijn die voor hun buurt willen zorgen
en het initiatief nemen hun eigen
projecten te organiseren.”

Methoden
voor
het
betrekken van burgers:
De
verschillende
SNAP-partners
hebben
hun
eigen
manieren
ontwikkeld om gemeenschappen te
betrekken, en via CAFTA en DNA
konden we onze methoden delen en

leren van elkaars ervaringen.
Alle partners spreken bewoners
aan via gesprekken, enquêtes en
surveys en verspreiden informatie via
verschillende communicatiemiddelen.
Maar het gaat hier niet om een
monoloog, we werken samen met
stakeholders, analyseren hun situatie
en/of probleem en vragen ze om samen
met ons activiteiten te ontwikkelen.
Zij krijgen de verantwoordelijkheid
voor de realisatie van duurzame
oplossingen en zijn verantwoordelijk
voor het project of de actie.
De bottom-up aanpak vereist een
specifieke methode, waarbij niet
alleen voorbereiding belangrijk is,
maar waarbij de betrokken partijen
ook hun eigen projecten kunnen
ontwikkelen. Het gevolg is dat er al
vroeg veel geïnvesteerd wordt, wat
mensen samenbrengt, en dat na
verloop van tijd deze groepen hun
eigen entiteit gaan vormen in de
buurt, en zo een gemeenschappelijke
stem vormen voor de buurt die hun
belangen weerspiegelt en verdedigt.
Zowel CAFTA als DNA hebben
groepen opgericht waarin bewoners
en professionals samenwerken. Voor
sommige partners is dit de directe
invloed geweest die voortvloeit uit
het werken in een internationale

samenwerking. In Medway ontstond
bijvoorbeeld een hechte samenwerking
tussen lokale bewoners, de politie en
professionals uit het team Veiligere
gemeenschappen van Medway, na
een buitenlands bezoek aan één van
de DNA-partnersteden, Breda.
Een ander gemeenschappelijk thema
is het installeren van netwerken in
onze steden. CAFTA wilde graag
een duidelijk beeld hebben van alle
stakeholder-groepen die we wilden
bereiken, om vervolgens netwerken
te identificeren en te creëren die
ons
bij
onze
werkzaamheden
konden helpen. Zowel CAFTA als
DNA hebben specifieke groepen
ingesteld die de projecten overzagen.
In Brighton and Hove was het na
het verkrijgen van de financiering
bijvoorbeeld onze eerste taak om
een werkgroep op te stellen die het
project zou leiden. De groep was een
combinatie van vertegenwoordigers
uit
alle
stakeholder-groepen
(gemeenschappen,
gezinnen,
jongeren en professionals) die de
activiteiten van de projecten konden
leiden en overzien. Er kwamen
ongeveer 25 mensen naar de eerste
werkgroepvergadering en er werd een
netwerk opgesteld van ongeveer 43
mensen.

Rotterdam - lokale partners mobiliseren die kunnen helpen het alcohol- en druggebruik onder jongeren
terug te dringen
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CASE STUDY 1A

CAFTA Brighton & Hove - The Neighbourhood Liaison Model
Als onderdeel van het CAFTA-project ontwikkelden de Community Safety Project-teams (projectteams buurtveiligheid) van
de gemeente Brighton and Hove een Neighbourhood Liaison als werkmethode. Binnen dit model konden bewoners en
dienstverleners een melding doen bij het team als ze zich zorgen maakten over alcohol- of drugsproblemen in een straat
of buurt in Brighton and Hove. Het team bekeek iedere melding en wees beschikbare mensen en middelen toe aan het
probleem.

Methode

Het model kent vijf fases:

1: Melding: iedere bewoner of dienstverlener kan contact opnemen met het team als ze zich zorgen maken over een

probleem met alcohol of drugs dat een negatieve invloed heeft op de straat of de buurt. Er kunnen bijvoorbeeld problemen
zijn met druggerelateerd afval, mogelijke drugdealers of mensen die drinken en overlast veroorzaken in een openbare
ruimte.

2: In kaart brengen: als de melding geaccepteerd wordt, voert het team een onderzoek uit onder de bewoners.
Dit om het probleem in kaart te brengen en om van de bewoners te horen wat zij graag zouden zien dat er gebeurt.

3: Planning: het team maakt met de buurt een plan op door in kaart te brengen welke dienstverleners het probleem

al aanpakken en om aan de hand van de suggesties van de buurtbewoners en hun eigen middelen een actieplan op
te stellen. Het actieplan wordt overeengestemd met bewoners en dienstverleners tijdens Local Action Teams (LAT’s) en
andere bewonersvergaderingen.

4: Uitvoering:

Het team werkt samen met lokale dienstverleners en bewoners om het actieplan uit te voeren.

5: Opvolging:

Het team onderhoudt regelmatig maar afnemend contact, zodat andere mensen de toekomstige

Bewoners worden op de hoogte gehouden van de voortgang.

verantwoordelijkheid kunnen nemen, terwijl er nog steeds ondersteuning bestaat als dat nodig is. Er wordt een tweede
controle uitgevoerd op een afgesproken tijdstip om de invloed van de werkzaamheden te meten.

Praktijkvoorbeeld van het model:
Haddington Street
Haddington Street is een smalle straat
met woonhuizen die parallel loopt
met een groot winkelgebied in Hove.
Het Community Safety Project-team
(CSPT) ontving een melding waarin
stond dat alcohol- en druggebruikers
een leeg stuk braakland ingenomen
hadden, en een winkellaadzone naast
de huizen.

Na een eerste controle kwamen
teamleden van het CSPT regelmatig
samen met de lokale bewoners. Er
werd een holistische aanpak opgesteld,
waarbij de gemeente Brighton and
Hove, de politie van Sussex, lokale
bedrijven,
hulpverleningscentra
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als Equinox en CRI en de lokale
school betrokken waren. In plaats
van de betrokkenen eenvoudigweg
te verplaatsen naar een ander
gebied in de buurt, werden de
veroorzakers van de problemen
doorverwezen naar gestructureerde
hulpverleningsinstanties. Dit was, naast
verbeteringen van de omgeving en
aanpassing van het fysieke landschap,
bedoeld om actie en veranderingen te
zien die relevant waren voor de lokale
gemeenschap.

Relevante statistieken

Voordat medewerkers van CAFTA
zich bemoeiden met het gebied, zag
71% van de ondervraagde bewoners
alcohol als een aanzienlijk probleem,
en 30% zei dat ze zich onveilig voelde
in en om hun buurt.

Hoe werden deze
werkzaamheden
gecontroleerd en
geëvalueerd?

Het Neighbourhood Liaison-model liet
medewerkers toe naar de algemene
stemming in de buurt te peilen, terwijl
ze door het onderhouden van contact
via handelaarsbijeenkomsten en het
Local Action Team ook de voortgang
van hun betrokkenheid konden meten.
Hiernaast gingen ze na hoe bewoners
hun werkzaamheden beoordeelden
betreffende duurzaamheid en succes.
De twee lokale adviseurs voor het
gebied
waren
nauw
betrokken
bij de relevante buurtgroepen.

Wat zijn de resultaten?

De resultaten zijn bemoedigend, met
een gemeten verbetering tijdens de
tweede audit in de winter van 2014.
In antwoord op de vraag ‘Is de situatie
beter of slechter geworden?’ meldde
87% van de bewoners dat de situatie
beter geworden was.
Door omgevingsverbeteringen in de
buurt werd het gebied moeilijker
bereikbaar en werden de hotspots
minder aantrekkelijk voor openbare
drinkers, waardoor buurtbewoners
zich veiliger voelden. De innovatieve
aard van de werkzaamheden begon
bij de betrokkenheid van lokale
bedrijven wiens terrein gebruikt
werd door openbare drinkers, en
door de holistische samenwerking
met
liefdadigheidsinstellingen
en
hulpverleners, om zo te voorkomen
dat het probleem zich ‘verplaatste’
naar een ander gebied.
Het team moedigde de politie
ook aan antisociaal gedrag en
alcoholconsumptie in de publieke
ruimte aan te pakken. Dit was
belangrijk voor het behouden van de
betrokkenheid van de buurt en de
mogelijkheden van de politie te tonen.
Er worden nu werkzaamheden
uitgevoerd om de problemen helemaal
op te lossen door samen te werken
met een caféketen, waarmee we
het braakliggende terrein willen
veranderen in een terras, waardoor dit
terrein zou veranderen van een lege
ruimte tot een veel bezocht gebied.

Door een hek te plaatsen voor een
laad- en losgebied werd de doorgang
voor openbare drinkers en mensen die
geluidsoverlast veroorzaakten in de
woonwijk aanzienlijk beperkt, wat het
gevoel van veiligheid voor de mensen
die naast het braakliggende terrein
woonde, vergrootte.

Internationale invloed

Het project in Haddington Street was
van invloed op en werd beïnvloed door
de SNAP-partners.
Voor het project in Rotterdam werd
gebruik gemaakt van een aantal van
de aspecten van het Local Action
Team van Brighton and Hove, namelijk
het stellen van buurtprioriteiten door
middel van lokale besluitvorming
en buurtvergaderingen. We weten
ook dat het Neighbourhood Liaisonmodel van invloed is geweest op de
mediation-teams in Calais, die direct
de achterstandswijken in gegaan zijn
om de bewoners te betrekken, om zo
een actief betrokkenheidsgevoel te
creëren om de sociale problemen op
te lossen.

Voor het project in Haddington Street
bestaan een aantal plannen op lange
termijn
waarvoor
medewerkers
inspiratie halen uit de werkzaamheden
van de gemeente Medway, die als
SNAP-partner laten zien hoe je
volledige verantwoordelijkheid voor
een openbare ruimte creëert door
middel van een kunstwerk op de muur,
gemaakt door bewoners. Er staat een
vergelijkbaar kunstwerk gepland voor
een ander deel in deze buurt, zoals u
hierna kunt lezen.

Duurzaamheid

De lokale handelsassociatie, die
de invloed van de door de buurt
geïnitieerde actie op Haddington Street
had gezien, wilde deze werkzaamheden
voortzetten in een andere voormalige
probleembuurt in het gebied. Een
steegje dat de belangrijkste weg is naar
het winkelgebied, kende vergelijkbare
problemen als Haddington Street.
In het steegje stonden een aantal
bedrijfsafvalcontainers
en
er
waren een aantal portieken waar
regelmatig alcohol geconsumeerd
werd, wat zorgde voor een gevoel
van onveiligheid, vooral ‘s nachts.
Na acties die geïnitieerd waren door
bewoners, begon het CAFTA-team
met het verwijderen van de containers
en vroegen ze de winkeleigenaars de
portieken dicht te timmeren. Het doel
op lange termijn is een kunstmuur te
creëren die beheerd wordt door de
bewoners. Dit idee is ontstaan door het
succes van de Chatham kunstmuur, die
is ontstaan binnen het DNA-project.
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CASE STUDY 1B.

DNA Medway – Chatham Art Mural
De gemeente Medway heeft jongeren gevraagd welke veranderingen er volgens hen nodig waren om te zorgen dat het
centrum van Chatham aantrekkelijker zou worden. Sommige locaties waren vervallen en een hotspot geworden voor
antisociaal gedrag, waaronder dealen en druggebruik. De jongeren stelden voor een grote muurschildering te maken op
de borden van een leegstaand terrein waar vroeger een winkel was die door brand verwoest werd.
en voorbijgangers. Ook hielpen leden
van de gemeenschap met een fysieke
handicap of leerproblemen en hun
verzorgers mee.
De voltooiing van het schilderij werd
gevierd tijdens een openingsevenement
waarbij de muurschildering volledig
zichtbaar gemaakt werd.

lokale

“Als de winkelstraat
er mooi uitziet, gaan
mensen er beter
voor zorgen.”

kunstenaars,

scholen,

de

jongerenafdeling van de gemeente
Medway en de Emmaüs-kerk kwamen
samen om ideeën uit te wisselen
voor

Methode

de

muurschildering

met

als

“Jongeren hebben
iets te doen als
ze een grote
muurschildering op
die plek maken.”
Verantwoordelijkheid
voor het project

Een aantal deelnemers dat meehielp

thema Chatham: verleden, heden en

kwam bijna iedere dag. Anderen

toekomst.

waren voorbijgangers die gewoon hun

In januari 2013 nam de DNA Residents

mouwen opstroopten en spontaan
hebben

gingen helpen. Op een deel van

dit

meegewerkt aan de muurschildering.

de muurschildering, bekend onder

de

Dit waren onder meer lokale bewoners

de naam ‘het mensenhoekje’ zijn

winkelstraat te starten, en niet alleen

van alle leeftijden, lokale kunstenaars,

zelfportretten te zien van deelnemers.

jongeren te betrekken, maar iedereen

vertegenwoordigers

in de gemeenschap. De werkgroep

jongerenafdeling en jongerenteams,

hoopte dat een project waarbij alle

lokale hulpverleners

Working
van

Party

bewoners)

(DNA
de

gemeenschappelijke

leeftijdsgroepen

werkgroep

beslissing
project

betrokken

in

waren

zou helpen bij het beslechten van de
generatiekloof.
Er werd een lokale kunstenaar onder
de arm genomen om te helpen bij
het tekenen van de muurschildering.
Hij

organiseerde

drie

workshops

om ideeën voor het ontwerp te
verzamelen. De workshops werden
op

veel

verschillende

plekken

aangekondigd en werden bijgewoond
door een reeks deelnemers, in leeftijd
variërend van 9 tot 85 jaar. Bewoners,
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Meer

dan

200

mensen

van

de
Tegen het einde van het project bood
een deel van de bewoners aan de

2. Openbare ruimte en
omgevingsinvloeden
SNAP-partners hebben het gezamenlijke doel criminaliteit en antisociaal gedrag
te verminderen, en sociale cohesie en het algemeen welzijn te verhogen. Een
van de meest zichtbare en directe manieren waarop we dit bereiken is door
positieve en creatieve veranderingen aan te brengen aan de fysieke omgeving
verantwoordelijkheid te nemen voor
kleine

reparaties

die

van onze steden.

uitgevoerd

moesten worden. Er wordt een set

En net als bij alle werkzaamheden is een gevoel van gemeenschappelijke

met kwasten, borstels, schroeven en

betrokkenheid belangrijk voor alle veranderingen die we in een gebied maken.

lijm in de lokale bibliotheek bewaard,
en deze wordt door de bewoners
gebruikt

om

reparaties

aan

de

Restrictieve fysieke veranderingen

In gevallen waar bewoners risico’s lopen of waar mensen misbruik maken van

schildering uit te voeren. Een jaar

een bepaald gebied, kan het nodig zijn toegang te beperken of verbieden door

later is de muurschildering nog steeds

middel van een hek of andere fysieke veranderingen. Dit is vooral handig in

intact en in goede conditie.

gebieden waar geen voordelen verbonden zijn aan openbare toegang.

Hoe werden de
werkzaamheden
gecontroleerd en
geëvalueerd?

Positieve fysieke veranderingen

De

invloed

op

de

buurt

Het verbeteren van de uitstraling van een buurt kan enorme veranderingen
hebben op hoe een gebied gebruikt, gezien en ingezet wordt door bewoners.
We proberen vaak groene stukken en verlichting te verbeteren, straatmeubilair
wordt

bijgehouden via regelmatige feedback
van de politie en het Safer Communitiesteam van de gemeente Medway,
inclusief de veiligheidsmedewerkers

te verplaatsen, rommel op te ruimen en bestaande infrastructuur te repareren.
Veranderingen op kleine schaal kunnen grote resultaten opleveren.

Beter gebruik aanmoedigen

Een belangrijke les die we kunnen leren van de CAFTA- en DNA-projecten is dat

die dagelijks op straat patrouilleren.

positief gebruik van een gebied negatief gebruik ontmoedigt, en dat de beste

De feedback die Medway ontvangt

manier om positief gebruik aan te moedigen is bewoners te betrekken bij de

is dat door de muurschildering een

veranderingen aan hun eigen fysieke omgeving.

plezierige en veilige verzamelplek
ontstaan is voor de buurt, waar niet
langer druggebruikers en -dealers
samenkomen en waar niet langer
afval op straat ligt en iedereen op

Case study 2

DNA Antwerpen - De Coninckplein

straat plast. De straatveger die het
gebied

rond

de

muurschildering

schoonmaakt meldt dat er veel minder
afval op de grond gegooid wordt sinds
de muurschildering gemaakt is.

Duurzaamheid

Een kleine groep bewoners die heeft
geholpen bij de planning en het
schilderen van het kunstwerk voert
regelmatig kleine reparaties aan de
muurschildering uit. Een jaar later

Een van de redenen waarom Antwerpen actief wilde deelnemen aan het DNA-

zijn er nog geen noemenswaardige

project was een onderzoek uit 2010 onder bewonersgroepen en instanties rond

incidenten van vandalisme gemeld

het De Coninckplein dat aantoonde dat een aantal maatregelen nodig waren om

aan de muurschildering.

overlast aan te pakken.
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Wensen in de wind
Daarnaast

wilde

constructieve,

Antwerpen

enthousiaste

een

aanpak

voor

kinderen,

om

zo

een

aandacht te brengen. Onderstaande

aantrekkelijkere omgeving te creëren.

foto is genomen tijdens het eerste

ontwikkelen. Door deel te nemen aan

‘Wereld om je hoek-evenement’.

het DNA-project vergaarde Antwerpen

Daarnaast wilde Antwerpen de buurt

extra kennis en middelen om dit te

aansporen het plein op een positieve

Het organiseren van een evenement

doen. De doelgroep van Antwerpen

manier te gebruiken. Daarom gingen

kan veel invloed hebben op hoe een

bestond

bezoekers,

medewerkers te rade bij ervaren

buurt gezien wordt. Waar mogelijk

lokale winkeliers, voorbijgangers en

bewoners en winkeliers. De bewoners

moedigen

een moeilijk te bereiken groep alcohol-

gaven vooral aan behoefte te hebben

aan

en druggebruikers.

aan kleine culturele evenementen op

nemen voor een gebied, en helpen

het De Coninckplein.

ze bij het organiseren van hun eigen

uit

bewoners,

Wat betreft fysieke veranderingen

medewerkers

bewoners

verantwoordelijkheid

op

te

evenementen. Op het De Coninckplein

was het doel van DNA om het De

Het De Coninckplein is bekend om zijn

maakte een groep bewoners een

Coninckplein opnieuw in te richten aan

Chinese winkelstraat en een aantal

lichtsculptuur, “Wensen in de wind”.

de hand van kleine infrastructurele

vrouwen van de Boeddistische tempel

Bewoners

wijzigingen, zoals meer groen, betere

wilden een evenement organiseren om

Nieuwjaarswensen op een wit vel

verlichting, banken en een speeltuin

hun culturele erfgoed onder de

papier schrijven. Van eind december

konden

hun

Kerst-

en

tot eind januari werden alle wensen
tentoongesteld.
Daarnaast probeerde DNA op het De
Coninckplein ook betere faciliteiten
voor de bewoners te regelen. In januari
2013 werd het eerste buurthuis met
de naam Buurthuis deBuurt geopend.
Twee actieve bewoners droomden al
jaren van een buurthuis, en DNA bood
hen de mogelijkheid deze droom waar
te maken. Het is een klein gebouw
dat twee keer per week (op dinsdag
en donderdag) geopend is, en waar
mensen bij elkaar kunnen komen voor
Evenement De wereld om je hoek
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een praatje en een kop koffie.

3. Preventie in onderwijsomgeving
Jongeren vormen een specifieke doelgroep voor CAFTA-partners in onze alcohol- en drugpreventieprogramma’s. Alle
partners hadden al educatieve en preventieve initiatieven, maar CAFTA heeft een aanzienlijke impact gehad op de
bestaande programma’s. Wat betreft internationaal leren heeft dit thema duidelijk invloed gehad op de uitwisseling tussen
de partners, zoals hieronder te zien is.

Doelgroep

Jongeren
worden
aangesproken
in verschillende settings, maar wij
hebben ons vooral gericht op scholen.
De verschillende partners richtten
zich op verschillende leeftijdsgroepen,
variërend van 9 tot 18 jaar. Een andere
belangrijke doelgroep voor ons zijn
ouders (en begeleiders).

Uitdagingen en
oplossingen

Hoewel we jongeren als een
specifieke doelgroep mogen zien,
verschillen de leeftijden, ervaringen
en behoeften enorm binnen deze
groep.
Projectpartners
zorgden
dat de middelen die we ontwikkeld
hebben, goed gericht waren op
specifieke groepen. Een rondvraag
langs basisschoolkinderen in Brighton
and Hove over veiligheid in de buurt
toonde aan dat alcohol en drugs hun
voornaamste zorg waren. Dit toonde
aan dat er een gat bestond in de
voorziening voor deze specifieke
leeftijdsgroep, en via CAFTA heeft de
stad een nieuw middel ontwikkeld,
getest en ter beschikking gesteld dat
leraren in hun klas kunnen gebruiken.

Children’s Education Pack

Partners in Calais hebben ook een
onderwijspakket
opgesteld
voor
scholen, en dit is gebruikt door 3000
jongeren.
Een andere uitdaging is dat jonge
mensen veel invloeden in hun leven
hebben en vaak van verschillende
mensen verschillende boodschappen
horen over alcohol en drugs. Daarom
is het onderwijzen en betrekken van
ouders en begeleiders zo belangrijk
voor ons werk, zodat we kunnen
zorgen dat duidelijke boodschappen en
grenzen thuis en op school consistent
toegepast worden.
Het stimuleren van jongeren uit het
onderwijs om na te denken over dit
onderwerp kan ook een uitdaging zijn.
Daarom moet de informatie op een
stimulerende manier gebracht worden.
Zowel Rotterdam als Calais gebruiken
spelen en interactief theater in hun
programma.
Het Virtuele rechtbankprogramma
van
Calais
loopt
naast
hun
burgerschapsprojecten
en
programma’s ter preventie van
geweld, en is gericht op leerlingen
van middelbare scholen. Leerlingen
die een virtuele rechtbank doorlopen,
hebben
een
aantal
bezoeken,
ontmoetingen en discussies om meer
te leren over het strafrechtelijk proces.
Vervolgens spelen ze een rollenspel in
een rechtbanksetting en spelen een
proces met een slachtoffer en een
dader en doen vervolgens uitspraak
over de zaak. Iedere jongere speelt
verschillende rollen in de rechtbank.

Deelnemer virtuele
rechtbank: “We hebben
geleerd mensen te
veroordelen en beschermen
en terugval te voorkomen.”
We weten wat er met ons
gaat gebeuren als we iets
doen wat niet mag. Het is
effectiever en echter in een
echte rechtbank.”
Een andere manier waarop Calais
jongeren betrokken heeft is door het
ontwikkelen van bijv. interactieve
animatie-activiteiten over het gebruik
van cannabis (“Having a Wild Time
/ Getting High – Literally”, “Great
Pleasure”) en interactief theater
over verschillende verslavingen (bijv.
alcohol, heroïne en cocaïne). Er zijn
ook langetermijn-acties die gericht
zijn op middelbare schoolleerlingen,
zoals het burgerschapsproject, virtuele
rechtbank en geweldspreventie voor
10- tot 11-jarige leerlingen. Het project
heeft ook educatieve spelen gekocht,
en zet gratis tentoonstellingen op voor
scholen en de lokale overheid.

Het programma wordt afgerond met
een definitieve rechtbankvoorstelling
in een lokale rechtbank. Door CAFTA is
het virtuele rechtbankprogramma zich
veel meer gaan richten op alcohol en
drugs.
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Case study 3

CAFTA Rotterdam - Aanpak van drugs en alcohol in
onderwijsomgeving
In Rotterdam werden al veel educatieve programma’s gebruikt met betrekking tot alcohol- en druggebruik. Het CAFTAproject bood ons een unieke kans op verdere ontwikkeling, een effectievere implementatie van de bestaande methoden
en voor de ontwikkeling van pakketten voor nieuwe doelgroepen. In het bijzonder voor het speciaal onderwijs, met hun
specifieke leerlingengroep met psychiatrische aandoeningen en gedragsproblemen of leermoeilijkheden, en de pakketten
voor kinderen van 9 jaar.

Rechtvaardiging

Methode

van problemen die ontstaan door

Aanpak 9-jarigen:

studenten

kwetsbare jeugd, en de afwezigheid

Binnen CAFTA Rotterdam werd een

gebruiken, hebben ze allemaal een

van een effectieve en specifieke aanpak

aanpak ontwikkeld voor 9-jarigen en,

gedragscode getekend waarin staat

rechtvaardigden

ontwikkeling

belangrijker, hun ouders. De ouders

dat alcohol en drugs en onderwijs niet

van nieuwe effectieve methoden en

kregen te horen dat ze een positieve

samengaan.

Alcohol-

en

druggebruik

de

onder

pakketten op zowel gewone scholen
als het speciaal onderwijs. Onderzoek
toont aan dat kinderen in het speciaal
onderwijs bijna twee keer zoveel kans
maken om op een riskante manier
te gaan drinken, bijna twee keer

invloed

kunnen

hebben

op

het

drinkgedrag van hun kinderen door
duidelijke grenzen te stellen en een
duidelijke boodschap te geven: geen
alcohol tot je 18de jaar.

Deze

die

drinken

en

drugs

gedragscode

overeenkomsten,

bevat

bijvoorbeeld

over

acties die de partners ondernemen
als een student onder invloed in de
klas betrapt wordt, of betrapt wordt

zoveel kans maken cannabis te gaan

met drugs in zijn bezit. De methode

gebruiken en bijna vier keer zo vaak

is ontwikkeld in nauwe betrokkenheid

Klasse A-substanties gebruiken dan

met

hun leeftijdsgenoten op het reguliere

studenten.

professionals,

ouders

en

onderwijs.
De
Hoewel

het

aantal

leerlingen

methode

bestaat

uit

een

schoolbeleid en regels (die duidelijk

op

het bijzonder onderwijs slechts 1%

en

is van het aantal leerlingen in het

voorlichting, probleemidentificatie en

middelbaar onderwijs, staan zij voor

counseling. Rotterdam heeft het beleid

40% van het aantal overtredingen en

en de regels van het beroepsonderwijs

overlastmeldingen bij de politie.

rond alcohol en drugs nagegaan
in

Onderzoek
onder

van

leerlingen

middelengebruik
in

het

van hen bekende in het verleden
harddrugs gebruikt te hebben. Eén op
de drie studenten was de afgelopen
maand dronken. Studenten die alcohol
en drugs gebruiken lopen vijfmaal zo
veel kans te spijbelen en zijn vijf keer

relatie

gecommuniceerd

tot

zijn),

het

gemeentelijk

schoolveiligheidsbeleid.

Scholen

kregen het Schoolveiligheidscertificaat

(hoger)

beroepsonderwijs toont aan dat 10%

actief

Campagne voor studenten in het
beroepsonderwijs: “Blijf uit de
buurt! Denk na, gast! Met alcohol
of drugs op, haal je je examen
nooit!”

Beroepsonderwijs:

Rotterdam als ze konden aantonen dat
ze de gemeentelijke standaarden voor
schoolveiligheid naleefden.
Binnen het CAFTA-project werd een
trainingsprogramma

ontwikkeld

voor studenten, genaamd Lifestyle

In eerste instantie begon de stad

Roulette. Dit interactieve programma

incidenten vergeleken met studenten

in 2011 met een programma in het

biedt studenten een duidelijke en

die geen middelen gebruiken.

(hoger)

eerlijke boodschap over het gebruik

zo vaak betrokken bij gewelddadige

beroepsonderwijs.

Omdat

scholen, de gemeente en de politie

van alcohol en drugs en hoe dit van

gezamenlijk

invloed is op de schoolprestaties en de

de

kosten

erkenden

gezondheid.
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Internationale impact
Tijdens

de

internationale

bijeenkomst

werden

CAFTA-

methoden

uitgewisseld en besproken. Door de
aanpak, politieke cultuur en steun
uit de maatschappij in Rotterdam te
vergelijken met die van Brighton and
Hove en Calais, leerde Rotterdam
meer over de innovatieve aard van zijn
pakketten, en ook over het belang van
ondersteuning van de betrokkenen,
vooral de eindgebruikers in de scholen
en het onderwijssysteem.
Tijdens een bezoek aan Rotterdam
werd Brighton and Hove geïnformeerd
over

Beeld uit het interactieve theaterstuk op het bijzonder onderwijs
Professionals

op

opgeleid

hoe

rond

in

scholen

alcohol-

kunnen

en

herkennen.

op

school.

schoolbeleid en het implementeren

druggebruik

van een cultuur van gezamenlijke

werd

een

aangesteld
van

door

professionals in en rond de school,
de leerlingen, gezinnen en de sociale

gezondheidscoach creëerde Rotterdam

omgeving. Dit ging gepaard met een

een lage drempel voor behandeling

uitgebreide training voor leraren en

en verwijzing. Deze counseling is een

professionals over het nieuwe beleid

vorm van preventieve zorg waarbij

en de nieuwe cultuur, identificatie-

motivationele gesprekstechnieken en

en

communicatievaardigheden

normatieve feedback gebruikt worden.

het

gebruik

Er

gebruikt

identificatie van hoog-risicopatronen

om te beoordelen of een leerling

van middelengebruik. Er werd een

doorverwezen moet worden naar een

speciale

geestelijke gezondheidszorginstelling.

theatervoorstelling opgevoerd, en er

een

hulp

verantwoordelijkheid

deze

wordt

Met

bestond uit een strikt en duidelijk

problemen

Er

gezondheidscoach

scholen

werden

ze

screening

van

screening

educatieve

en
voor

interactieve

werden nieuwe onderwijsmethoden

Bijzonder onderwijs

ontwikkeld.

Een

gezondheidscoach

De scholen voor speciaal onderwijs

binnen de school zorgde voor een

in Rotterdam waren niet onbekend

laagdrempeligheid bij interventies en

met het groot aantal leerlingen dat

verwijzingen.

middelen gebruikte. Maar omdat er
geen structurele regels beschikbaar
waren,

werd

er

meestal

ad-hoc

de

Invloed van het project

De methode voor de 9-jarigen leidde

aanpak

op

inzake

middelbare

preventie

van

alcoholgebruik onder scholieren (PAS),
die geïmplementeerd is in scholen
in Rotterdam. Dit is een ouder- en
leerlingeninterventie waarbij ouders
van brugklassers een contract tekenen
met regels die ze stellen betreffende
het alcoholgebruik van hun kind. Naar
aanleiding daarvan test Brighton and
Hove het tekenen van een contract op
zijn middelbare scholen.
Bezoeken aan Calais onderstreepten
de

rechtvaardiging

veiligheidsdoelstelling

van

de

in

de

programma’s in Rotterdam. Brighton
and

Hove

toonde

de

voordelen

van het betrekken van de buurt
bij het systeem van ‘gezamenlijke
verantwoordelijkheid’ rond jongeren
die een risico lopen.

Toekomst

Het pakket voor de 9-jarigen is
opgenomen in het onderwijsbeleid van
Rotterdam voor basisscholen.

gereageerd op excessieve incidenten

tot een verschil in houding binnen

als dealen of leerlingen die onder

de groep ouders voor en na de

Het pakket voor het speciaal onderwijs

invloed waren.

interventies, wat het idee ondersteunt

en het pakket voor het bijzonder

dat het veranderen van de houding van

onderwijs kreeg eind 2014 de status

Na het uitvoeren van een grondige

ouders in een vroege fase een positief

“theoretisch goed onderbouwd” van

analyse

2012

effect heeft op hun mogelijkheden

de nationale database voor effectieve

begonnen met het ontwikkelen van op

grenzen te stellen voor hun kinderen

methoden

maat gemaakte pakketten. Het pakket

als ze ouder worden.

onafhankelijk kennisinstituut.

in

2011,

werd

in

van

het

RIVM,

een
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4. Sociale uitsluiting en herstelgericht
handelen
Sociale uitsluiting en isolatie zijn problemen die vaak spelen in de buurten waarop de SNAP-samenwerking zich richt. Dit
probleem wordt verergerd door criminaliteit, antisociaal gedrag en alcohol- en druggebruik. Daarom is het een doel van de
partners in de samenwerking om de mensen die hierdoor getroffen worden te helpen.
Herstelgerichte justitie in zijn eenvoudigste vorm brengt slachtoffer en overtreder samen om de misdaad te bespreken. Zo
proberen we te zorgen dat de overtreders leren wat de echte impact is van hun daad, dat ze verantwoordelijkheid nemen,
hun excuses aanbieden en het weer goed maken. Voor het slachtoffer is dit een vorm van voldoening en zo proberen we
angst te verminderen door de misdaad en de crimineel een gezicht te geven. Hoewel CAFTA en DNA zich niet direct richten
op individuele overtreders en slachtoffers van een misdaad, hebben we de methode van herstelgerichte justitie ingezet
om een aantal van onze activiteiten te ontwikkelen. Hieronder vallen het oplossen van burenruzies, het verhogen van het
bewustzijn van invloed en verantwoordelijkheid voor jongeren, en het gebruiken van middelen die aangeleverd zijn via het
leveren van diensten aan de gemeenschap ter compensatie van de geleden schade (zoals gemeenschapsdienst) om zo
verbeteringen aan de buurten te verwezenlijken.
Er wordt gebruik gemaakt van herstelmethoden om sociale uitsluiting aan te pakken door de verlaging van stigma en
angst, om zo de personen met wie we werken betere aansluiting te laten vinden in de gemeenschap.

Doelgroep

zodat mensen het gevoel hebben dat
persoon

ze gehoord worden en een actieve

waarop de CAFTA- en DNA-projecten

rol in hun wijk kunnen spelen. Een

gericht zijn, loopt het risico op sociale

probleem hierbij is het bereiken van

uitsluiting. Hieronder vallen mensen

mensen die moeilijk te bereiken zijn.

Iedere

gemeenschap

of

die wonen in achterstandswijken en
gemeenschappen waar drugs, alcohol

Buurtbijeenkomsten zijn een enorm

en criminaliteit veel voorkomen. Ook

belangrijke factor voor SNAP-partners

vrienden, familie en verzorgers van

om bewoners te kunnen spreken,

gebruikers en, hoewel minder een

maar slechts een kleine minderheid

doelgroep van deze samenwerking,

komt naar deze bijeenkomsten. Om

gebruikers zelf, worden getroffen.

te zorgen dat we mensen die zich
geïsoleerd

of

uitgesloten

voelen

voelen als inwoner van de wijk.

“De invloed van een
gezinslid dat alcohol
of drugs misbruikt is
vaak een verborgen
probleem binnen
het gezin. Schaamte
en stigma kunnen
leiden tot extreme
isolatie.”
- Alison Ede, PATCHED
Manager, Brighton

Via het herstelgericht werken richten

bereiken, moeten we direct naar ze toe

Stigma is een enorme factor voor

we ons ook op jongeren en mensen

gaan, en niet verwachten dat zij naar

sociale uitsluiting en heeft een grote

die betrokken zijn bij burenruzies of

ons komen.

invloed op personen die alcohol en
drugs gebruiken, en op mensen die

criminaliteit en antisociaal gedrag.

Uitdagingen en
werkmethoden

Veel partners in het SNAP-project

met hen geassocieerd worden, zoals

hebben

vrienden, familie, verzorgers en buren.

mensen

aangesproken,

direct

op

straat

waaronder

de

Een moeilijkheid waar we tegenaan

mediation-medewerkers in Calais, het

Het CAFTA-project richtte zich in het

liepen bij het betrekken van mensen

muurproject in Medway en het project

bijzonder op gezinnen en dit wordt

uit de gemeenschap is dat mensen

op het De Coninckplein in Antwerpen.

in de volgende paragraaf van deze

in sociale isolatie in veel gevallen

Zowel Brighton and Hove als Calais

publicatie uitgebreid beschreven.

over

gingen nog een stap verder door bij

minder

sociale

vaardigheden

mensen aan te bellen of ze in hun

Het verlagen van het stigma op

tuin aan te spreken. Deze persoonlijke

alcohol-

Om sociale uitsluiting te verminderen

interactie is een belangrijk middel om

een

kun je bewoners op een nuttige manier

mensen het gevoel te geven dat ze

werkzaamheden van de SNAP-partner

trachten te betrekken bij hun buurt,

ergens bij horen en zich gewaardeerd

beschikken.
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en

druggebruikers

belangrijk

onderdeel

vormt
van

de

Free Clinic. Door middel van hun

(YOS)

genaamd

getroffen waren door de problemen

project

(SPAT)

“Putting It Right” voor jongeren die

die in de film besproken werden. De

worden druggebruikers, ex-gebruikers

het risico lopen het criminele circuit

titel van de film werd daarom ook:

en inwoners van de buurt uitgenodigd

in te gaan. CAFTA heeft samen met

“True Stories”.

samen

hot-

YOS een middel ontwikkeld dat de

spots waar vaak naalden en andere

invloed laat zien die het gebruik van

Er werd met jonge mensen aan de

parafernalia gevonden worden. Dit

drugs (in het bijzonder cannabis en

film gewerkt, en hun verhalen werden

biedt druggebruikers de kans een

alcohol) door jongeren kan hebben op

er ook in verwerkt. Dit werd gedaan

nuttige rol te spelen in hun wijk en ze

de mensen om hen heen.

om de film meer geloofwaardigheid te

spuitenpatrouille

te

patrouilleren

in

een

programma

maken tegelijkertijd contact met het

geven in de hoop dat jonge mensen

algemene publiek, waardoor stigma

CAFTA-medewerkers wisten dat een

zich

en isolatie verkleind worden.

herstelgericht model de beste manier

met de problemen die door hun

was om de boodschap over te brengen,

leeftijdsgenoten besproken werden.

Het zoeken van een geschikt platform of

dus namen ze de beslissing een korte

YOS vond de film erg nuttig, dus

medium om informatie te presenteren

film te maken vanuit het oogpunt

hebben medewerkers besloten de film

is een andere manier waarop we

van het “slachtoffer”. Om de film zo

ook te presenteren aan leraren, die

moeilijk

doelgroepen

echt mogelijk te maken, werden er

de film ook graag op de middelbare

proberen te bereiken. In Brighton and

geen acteurs gebruikt, maar speelden

scholen in de stad wilden laten zien.

Hove runt de Youth Offending Service

er echte mensen in de film mee die

bereikbare

meer

konden

identificeren

Verschillende partners maken ook gebruik van het concept terugbetaling aan de gemeenschap. In Calais worden
veroordeelde drugsverslaafden ondersteund in het compenseren van de geleden schade naar de gemeenschap of de
buurt toe, waar ze een taakstraf van 20 uur uitvoeren. Deze taakstraffen met herstellend karakter zijn gericht op drie
doelstellingen:
• Een eerlijk aandeel hebben in werkzaamheden in de gemeenschap om zo te kunnen bewijzen dat ze
gezins-, sociale en materiële verantwoordelijkheden aankunnen.
• Voorkomen dat de overtreder een gevangenisstraf krijgt.
• Het algemene publiek betrekken bij sociale herintegratiemaatregelen voor gevangenen.
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Case study 4a

CAFTA Calais - Bemiddelaars
Sociale uitsluiting is een gevoel dat

straat,

in

bemiddelingsgesprekken gepland rond

mensen hebben die niet betrokken

blokken met flats en in sommige

twee hoofdthema’s: “elkaar opzoeken”

zijn bij hun gemeenschap of die

gevallen komen ze bij mensen thuis.

en “samen doen”.

geïsoleerd

zijn

van

Ze praten met buren om zo meer
informatie te krijgen over een gebied,

“Elkaar

partners in Calais hebben een model

problemen te identificeren en manieren

deelnemers. Het is moeilijk de bewoner

van bewonersbetrokkenheid en sociale

te ontwikkelen om ze op te lossen. Ze

te begeleiden tot een punt waar hij

bemiddeling

worden gezien als onderdeel van de

bereid is de realiteit onder ogen te

gemeenschap waarin ze werkzaam

zien van het omgaan met een conflict,

zijn, en deze bekendheid zorgt voor

zelfs als hij een legitieme reden heeft

een goede vertrouwensband.

te “vluchten” of niet deel te nemen.

of

gevolg

achterstandswijken,

SNAP-

burenruzies

als

in

stigma’s.

ontwikkeld

om

deze

problemen aan te pakken.
Sociale bemiddeling wordt in het
algemeen gedefinieerd als: “een vorm

opzoeken”

van

de

Mediators zijn gespecialiseerd in het

van sociale constructie en beheer

Deze persoonlijke aanpak is belangrijk,

via

onafhankelijke

omdat mensen zich zo betrokken

geen

andere

en gerespecteerd gaan voelen. In

“Samen werken” met de mensen

macht van autoriteit dan die door de

gevallen waar een burenruzie geleid

en

betrokkenen gekozen of erkend is”.

heeft tot uitsluiting van een persoon

termijnoplossingen

Eenvoudiger gezegd betekent dit dat

of een gezin, krijgt de bemiddelaar

ontstaan als de bewoners autonoom

bemiddelaars er zijn ter ondersteuning

mensen aan het praten en gebruikt hij

zijn en verantwoordelijkheid nemen.

en om een gesprek tussen mensen

herstelgerichte middelen om relaties te

Mediators zijn er niet om een oplossing

mogelijk te maken, maar de mensen

herstellen en uitsluiting te verkleinen.

te bieden, ze zijn er om aan te moedigen

onpartijdige

bemiddelaars,

en

met

moeten zelf instemmen deel te nemen
en hun eigen oplossingen zoeken.

niet

voor

hen,

omdat
alleen

lange
kunnen

en bewoners te ondersteunen bij het
Bemiddeling
de

Bemiddelaars werken dagelijks op

aanbieden van deze vorm van hulp.

input

deelnemers.

is
en

afhankelijk

autonomie
Daarom

van

van

de

worden

de

zoeken naar hun eigen oplossingen.

Het bemiddelingsteam:

• Heeft een praktische aanpak

Ze “zoeken de mensen op”, stellen hen gerust, waarschuwen en informeren hen. Deze activiteit wordt uitgevoerd in teams
met twee bemiddelaars die op straat lopen en met bewoners praten, gezien worden en aandacht hebben voor mensen
(vooral jongeren) die over hun ervaringen in de wijk praten, lokale kennis delen en problemen onder de aandacht brengen.

• Doet aan conflictbeheer (onmiddellijk of retrospectief)

De bemiddelaars handelen zowel direct conflicten af die ontstaan in openbare gebieden, als incidenten uit het verleden na
een verzoek van een bewoner of partner.

• Oefent sociale observatie uit

Bemiddelaars bieden ook expertise over de buurt, het gebruik van publieke ruimte en levensstijl, en ze meten de
“barometrische sfeer”. Deze informatie wordt doorgegeven aan de CISPD de Cap Calaisis (die criminaliteit voorkomt,
burgers beschermt en beveiliging biedt). De CISPD neemt deze informatie mee in hun controle en gebruikt ze om
ondersteuning te bieden in de wijken. In de stad Calais hebben drie wijken voorrang.

• Stelt connecties en samenwerkingen in tussen het algemene publiek en
gemeentelijke diensten/professionals.

Een samenwerking kan gevormd worden na een specifiek verzoek door een gekwalificeerd professional of een bewoner.
De bemiddelaars staan vaak voor cruciale situaties en verzoeken waarbij meerdere partners betrokken zijn. Als een gebied
geen relevante dienstverlening heeft waaraan bewoners gekoppeld kunnen worden, bieden de bemiddelaars zelf extra
ondersteuning.
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Internationale impact

Resultaten

Duurzaamheid

tijdens

De resultaten die bereikt werden via

Het CAFTA-project heeft de basis

internationale bezoeken gedeeld met

dit Europees gefinancierde project

gevormd voor een gemeenschappelijke

andere SNAP-partners, inclusief een

hebben geholpen bij het ontwikkelen

werkwijze om dit complexe onderwerp

bezoek waar medewerkers mee de

van

aan

straat opgingen in de buurt waar de

sociale cohesie en preventie van

netwerk nu tot leven brengen door

bemiddelaars werken. Dit was een

verslaving voor het gehele gebied

ontwikkeling, uitbreiding, het stellen

geweldige leerervaring.

van de stad. De resultaten zijn ook

van nieuwe vragen en het creëren

Het

bemiddelingsmodel

is

een

robuuste

strategie

voor

te

pakken.

Calais

moet

dit

gebruikt om bewustzijn te creëren

van nieuwe projecten zonder het

Het Calais-model bestaat sinds de

onder

partners

publiek en de lokale bevolking te

start van CAFTA en is ontwikkeld

in het gebied. Ze deden inzien dat

vergeten. Het netwerk moet blijven

aan de hand van de leerervaringen

het nodig is betrokken te zijn in

veranderen en groeien door nieuwe

van enkele internationale partners.

verschillende gemeenschappen, dat

ideeën via de samenwerking, zodat

Het model Neighbourhood Liaison

jongeren beschermd moeten worden

gemeenschappen

van Brighton and Hove is van invloed

en dat leden van het publiek en

samenleven.

geweest op deze werkwijze, vooral de

gezinnen die te maken hebben met

nauwe verbondenheid met bewoners

een

en het bezoeken van de bewoners

geholpen moeten worden.

hulpverleners

en

vrediger

kunnen

afhankelijkheidsproblematiek

thuis. Brighton and Hove wilde graag
leren van het model van Calais en
medewerkers

van

Neighbourhood

Liaison gaan nu vaker in hun eigen
wijk op bezoek in plaats van te
wachten op meldingen van bewoners
of politierapporten.
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Case study 4b.

DNA Medway – AIR-football
SNAP-partners in Medway hebben veel geleerd over veiligheidsbeleid en -praktijk in de wijk van hun DNA-partners in
Breda. Ze waren onder de indruk van de manier waarop bewoners, de gemeente en de politie samenwerkten om de
veiligheid in de stad en de achterstandswijken te verbeteren.
Er lag veel focus op de rol van burgers die verantwoordelijkheid en initiatief moesten nemen, en de rol van de
gemeente bij het ondersteunen van de bewoners om hun doelen te bereiken. De groep nam deel aan workshops rond
gemeenschapswachten, buurtbemiddeling en het project “Elder brothers”.
Terug in Medway organiseerde de groep een workshop om de kennis en inzichten die ze in Breda hadden opgedaan door
te geven in de wijken, om zo het aantal deelnemers aan de samenwerking te vergroten. In de weken die daarop volgden,
werd de mogelijkheid tot testacties bekeken om alcohol- en druggebruik aan te pakken - een groot probleem in de DNAgebieden in Medway. In de loop der tijd hebben bewoners en professionals samen de beslissing genomen samen te werken
met het Air-football project. Het project is in december 2013 van start gegaan.

Air-football (Achieve,
Inspire, Recover Bereiken, inspireren,
herstellen)

Het Air-footballprogramma
ondersteunt en bouwt aan het
gemeenschapsgevoel door middel
van voetbal. Het programma heeft
als doel deelnemers die alcohol en
drugs gebruiken, of die het risico
lopen dat te gaan gebruiken, te
inspireren en motiveren de negatieve
levensstijl achter zich te laten en hun
kwaliteit van leven te verbeteren.
Deelnemers
krijgen
kwalitatieve
voetbaltrainingen en volgen een
programma dat ondersteuning biedt
op het gebied van gezondheid,
fitheid,
levensvaardigheden
en
arbeidsvaardigheden.

Het volwassenprogramma

(18+) bestaat uit 2 sessies van 2 uur
per week. De deelnemers werden
gezocht in verschillende instellingen,
waaronder gemeenschapscentra,
een daklozenopvang, de politie van
Kent en de reclassering. Ook via
een outreach-programma in de wijk
werden deelnemers gevonden, bijv.
outside bookmakers, in parken,
bibliotheken en bij Oost-Europese
winkels.

De deelnemers hebben deelgenomen
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aan workshops over de volgende
onderwerpen:
• werken volgens een tijdsschema en
time management,
• een gezonde levensstijl
• kernwaarden van het AIR-programma
• gezonde levensstijl en leren flexibel
te zijn
DNA-bewoners, veiligheidsmedewerkers
uit de buurt en de politie hielpen actief
mee bij de werving van deelnemers
door informatie te verstrekken over
verwijzingsbureaus en antisociaal
gedrag. Een medewerker van het
partnerschap neemt deel aan de
voetbalsessies.

Het jongerenprogramma

(13 - 17 jaar)
Op scholen, in buurthuizen en bij
het jongerenarbeidsbureau werden
jongeren gerecruteerd. Ze komen
eens per week van 16 tot 18 uur
bij elkaar.
De jongeren hebben
deelgenomen aan toernooien die
tijdens de schoolvakanties door
Air-football georganiseerd waren.
Omdat een aantal van de jongeren
die deelnamen aan het Air Outreachteam dit aangaven, wordt er nu iedere
twee weken een “Boxercise” sessie
gehouden. Deze vindt plaats in het
gemeenschapshuis All Saints.

Zorgen voor samenhang
in de wijk

Door het project ontstaat er
samenhorigheid in de wijk, doordat er
relaties ontstaan tussen verschillende
nationaliteiten
en
stereotypen
ondermijnd
worden.
Onder
de
verschillende
nationaliteiten
die
betrokken zijn bij het programma zijn
blanke Engelsen, zwarte Engelsen,
Litouwers en Slovaken. In de volwassen
groep hebben mensen Facebookgegevens
en
telefoonnummers
uitgewisseld.

Duurzaamheid

Nu het project in volle gang is, krijgt
een aantal van de deelnemers de
mogelijkheid deel te nemen aan
een kwalificatie in voetbalcoaching.
De
programmaleiders
hebben
ondertussen al een aantal leiders in
de gemeenschap op zien staan. Deze
personen blijven het programma
voeren als de financiering stopt door
voetbalteams in hun eigen buurt op te
zetten.

5. Gezinnen en sociale netwerken
Bij het aanpakken van problemen met alcohol en drugs moeten we zowel de schade bekijken die gezinsleden en verzorgers
berokkend wordt (vaak onderbelicht), maar ook wat een enorme steun zij kunnen zijn. Door gezinnen de kennis en
vaardigheden te bieden om te gaan met problemen rond alcohol, drugs en verslaving, verbeteren we niet alleen hun leven,
maar ook de levens van de mensen om hen heen.
Een verslaving leidt tot een hoop stress en onrust in het gezin van de verslaafde, en kan leiden tot een slechte kwaliteit
van leven, sociale uitsluiting en vaak de behoefte aan primaire zorg. Schattingen laten zien dat voor iedere verslaafde 2
tot 5 gezinsleden direct betrokken zijn.

Doelgroep

een gezin verstoren. Het biedt ze de

hulpverleners van gebruikers. De Silent

Alle CAFTA-partners hebben zich in een

vaardigheden gezinnen te betrekken en

Voices-conferenties

of andere hoedanigheid op gezinsleden

helpen, en de kennis om ze te verwijzen

door 150 tot 200 mensen bezocht,

en verzorgers gericht: Calais werkt

naar specialistische hulporganisaties als

inclusief delegaties van CAFTA-partners

specifiek met ouders wiens kinderen in

PATCHED. Meer dan 208 professionals

Rotterdam en Calais.

aanraking komen met alcohol en drugs;

hebben de cursus van een halve dag

Rotterdam

belangrijke

bijgewoond. De cursus werd door alle

Naast

boodschappen onder ouders in de stad

deelnemers als uitstekend bestempeld.

hulpverleners van gebruikers waren

verspreidt

werden

familieleden,

vrienden

beide

en

er professionals, die luisterden naar

via trainingen door leeftijdsgenoten en
Brighton and Hove heeft zich gericht op

Sinds

een specifieke groep “familieverzorgers”

een stijging gemeld in het aantal

rond

en heeft vele professionals opgeleid

verwijzingen door professionals tussen

Het was geweldig zoveel mensen

in het herkennen waar een probleem

20 en 30%, wat erop wijst dat er nu

samen te brengen om verhalen uit

kan

meer gezinnen geïdentificeerd worden

te wisselen en van elkaar te leren.

die hulp nodig hebben.

Tijdens

bestaan

en

het

bieden

van

ondersteuning en doorverwijzing.

de

training

heeft

PATCHED

sprekers en deelnamen aan workshops
het

thema

de

communicatie.

conferentie

werd

ook

gekeken naar strategieën om mensen

Uitdagingen en
werkmethoden

te helpen herstellen en gezond te
blijven en assertiviteit op te bouwen.

Gezinnen die kampen met alcohol- en

Wat

betreft

duurzaamheid

drugproblemen kunnen vaak geïsoleerd

de

raken door stigma en een gevoel van

conferentie gehouden in 2014, zonder

schaamte, waardoor het moeilijk kan

ondersteuning van het CAFTA-project.

zijn te herkennen waar hulp nodig is.

We hebben goede hoop dat deze

conferentiecommissie

nog

heeft
een

succesvolle conferenties tot ver in
Een

gezinsondersteuningsproject

de toekomst georganiseerd blijven

in

worden.

Brighton and Hove, CRI PATCHED,
heeft gemeten hoe lang gezinsleden
of verzorgers gebukt gaan onder de

Rotterdam

problemen voordat ze om hulp vragen.

ontwikkeld om tijdens homeparties

Dit varieerde van 1 maand tot 48 jaar,

samen te werken met ouders (zie case

met een gemiddelde van net iets meer
dan 6 jaar. Dit toont aan hoe moeilijk
het kan zijn mensen te bereiken die
hulp nodig hebben.

Kunstwerk
gemaakt
door
vertegenwoordigers tijdens de
CAFTA UK Families-conferentie

heeft

een

peer-aanpak

study 5). Dit heeft tot doel de training
relevanter en aantrekkelijker te maken
voor andere gezinnen en verspreidt
de boodschap verder dan het bereik

We kunnen nu moeilijk te bereiken

van het project - een aantrekkelijk

een

mensen beter bereiken, maar we

vooruitzicht wat betreft invloed en

voor

promoten ook manieren om stigma’s

duurzaamheid.

professionals die in aanraking komen

te verkleinen en gezinnen aan te

met dergelijke gezinnen. Door de

sporen elkaar te steunen. Brighton and

training kunnen professionals sneller

Hove heeft twee CAFTA-conferenties

zien waar alcohol- en drugproblemen

gewijd aan gezinnen, vrienden en

Brighton

and

trainingspakket

Hove

heeft

ontwikkeld
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Aan de hand van de succesvolle
gezinsondersteuningsprojecten
Brighton

and

Hove

hebben

in
we

een nieuw project ontwikkeld voor
een heel specifieke groep mensen.
Brighton Oasis Project (BOP) is een
lokale liefdadigsheidsinstelling die een
ondersteuningsprogramma heeft voor
kinderen en jongeren die lijden onder
het gebruik van hun ouders. In veel van
deze gevallen kan het kind geplaatst
worden

bij

een

niet-gebruikend

familielid of andere persoon die de rol
van ouder op zich neemt. BOP noemt

Case study 5.

CAFTA Rotterdam - Homeparties en
ouderbijeenkomsten

Onderzoeken tonen aan dat kinderen waarvan de ouders duidelijke grenzen stellen
later beginnen met drinken, minder drinken (ongeacht hun persoonlijkheid) en
minder waarschijnlijk een vriendschap aangaan met leeftijdsgenoten die drinken.
Aan de andere kant beginnen kinderen van ouders die geen grenzen stellen,
vroeger met drinken.
Naast het betrekken van de ouders in alle projecten en het opzetten van een
website voor ouders, heeft Rotterdam met financiering van CAFTA een “train de
trainer-programma” met homeparties opgezet voor ouders. Er werd ook een
programma voor ouderbijeenkomsten opgezet.

deze mensen “voogden”. Het door
CAFTA gefinancierde CATT-programma
richt zich op de ondersteuning van
gezinnen die getroffen zijn door het
gebruik van ouders en bestaat uit
een aparte groep voor ouders en een
groep voor kinderen en jongeren.
Het is gericht op voogden als ouders
die de partner of ex-partner kunnen
zijn van iemand die een probleem heeft
met alcohol of drugs, grootouders,
tantes,

ooms

of

familievrienden.

Verzorgers die zorgen voor een kind
met een ouder die alcohol of drugs
gebruikt, kunnen ook deelnemen.
Wat deze voogden gemeen hebben,
is dat ze zorgen voor een kind of
jongvolwassene die getroffen is door
alcohol- of druggebruik in zijn gezin.
Volwassenen die deelnamen aan het
programma zeiden het volgende:

“Goed om te weten
dat ik niet de
enige ben met dit
probleem.”

“Een plek om erkend
te worden als
verzorger”
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Methode

Een homeparty is een interactieve manier om ouders te onderwijzen in alcohol,
drugs, gamen en gokken, en in hoe ze hun kinderen in een veilige omgeving
kunnen laten opgroeien. Het kan plaatsvinden in het huis van een gastouder, of
in een gemeenschapshuis in de buurt. Het kan georganiseerd worden door een
professional of een opgeleide ouder.
De gastouder krijgt een certificaat van een professional die werkzaam is voor
het jongerenproject Youz, die de presentatie bijwoont en ondersteunt. Youz, een
jongerenpreventie- en verzorgingsinstelling in Rotterdam, biedt deze training
aan enthousiaste ouders aan die andere ouders in hun eigen netwerk willen
opleiden en informeren.
De financiering van CAFTA is ook gebruikt voor het opzetten van
ouderbijeenkomsten. Ouderbijeenkomsten duren twee uur en zijn geschikt voor
10 tot 15 ouders per keer. Ze bestaan uit een presentatie voor ouders over drugs
en gamen. De presentatie wordt aangepast wanneer er nieuwe informatie of
onderzoek bekend wordt, en wordt toegespitst op de behoeften van de ouders
die de presentatie bijwonen.

Invloed en evaluatie van het project

Ouders die de training tijdens de homeparties voltooid hebben, hebben deze beoordeeld met het cijfer 8. Het merendeel
van de ouders die deelnamen aan de training door gastouders gaf aan dat ze van plan waren met hun kinderen te gaan
praten over de onderwerpen die tijdens de avond aan bod kwamen. Ze weten nu ook waar ze terecht kunnen met vragen
over alcohol en drugs.
Van 2013 tot maart 2014 werden er drie train de trainer-sessies gehouden en zijn 18 ouders opgeleid. Van die 18 ouders
hebben er 10 een certificaat behaald door zelf een homeparty te geven, waarmee nog eens 92 ouders bereikt zijn.
De kracht van dit project is dat iemand uit de eigen gemeenschap de presentatie geeft. Dit maakt het eenvoudiger
bestaande taboes te doorbreken binnen een veilige omgeving, om ouders te informeren over alcohol, drugs, gamen en
gokken en hoe ze met hun kinderen over deze onderwerpen kunnen praten. Zo ver we weten is er echter geen onderzoek
gedaan naar de effecten van homeparties.
Het moeilijkste is mensen te motiveren naar deze sessies te komen. Zowel de professionals als de opgeleide ouders gaven
aan dit het lastigste te vinden. Daarnaast is er ook geen evaluatie van de kwaliteit als ouders andere ouders opleiden
zonder dat er een professional aanwezig is.
De ouderbijeenkomsten zijn beoordeeld door middel van zelfevaluatie. Hiervoor moesten ouders een vragenlijst invullen. In
deze vorm van beoordeling gaven alle ouders aan iets nieuws geleerd te hebben tijdens de bijeenkomsten - 39% meldde
dat ze “volledig vertrouwen” had dat ze invloed konden uitoefenen op het eventuele middelengebruik van hun kinderen en
15% meldde “vertrouwen” te hebben dat ze waarschijnlijk invloed konden uitoefenen.
75% van de ouders meldde na de bijeenkomst dat ze van plan waren met hun kind te gaan praten over druggebruik, en
hetzelfde aantal ouders meldde de intentie te hebben strikte regels te stellen betreffende druggebruik.
Tijdens het CAFTA-project heeft Rotterdam ongeveer 300 ouders bereikt, verspreid over 29 sessies. De gemiddelde
beoordeling die de ouders aan de bijeenkomsten gaven, was een 8 of een 9.

Internationale invloed

Het homeparty-programma werd tijdens een internationale bijeenkomst in Rotterdam gepresenteerd. Tijdens de vergadering onderstreepte ieder land het belang van het betrekken van ouders bij de preventie en reductie van het gebruik
van alcohol en drugs. Alle partners zeiden dat het moeilijk is ouders te bereiken waarvan de kinderen een hoog risico
lopen.
Calais en Brighton and Hove lieten zien hoe men ouders kan betrekken in behandelingscentra, en lieten ook zien hoe
ouders wiens kinderen verslaafd zijn of waren hun eigen organisaties oprichten om andere ouders te steunen en onderwijzen.

Duurzaamheid

Rotterdam blijft ouders betrekken, en blijft op verzoek ouderbijeenkomsten organiseren. Dit wordt waarschijnlijk een
combinatie van homeparties en ouderbijeenkomsten.
Rotterdam wil graag onderzoek doen naar hoe ze ouders kunnen bereiken en opleiden, omdat dit onderwerp nog weinig
belicht is. Waar gaan ouders heen voor opvoedkundig advies? Welke communicatiekanalen zijn effectief in het bereiken
van ouders? En wat moet de boodschap zijn?
Ouders worden bij het SNAP-project betrokken via het programma Samen sterk. Ze worden uitgenodigd organisaties te
bezoeken die actief zijn in de wijk, inclusief bijvoorbeeld scholen en kinderopvang. Ouders kunnen ook helpen bij het
organiseren van gemeenschapsbijeenkomsten, bijvoorbeeld wanneer andere ouders het gevoel hebben dat hun wijk niet
veilig is, of wanneer ze veel alcohol- en druggebruik zien.
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Binnen SNAP kregen we de kans ideeën en ervaringen uit te wisselen met
verschillende projecten, steden en landen. Op deze manier leerden we
hoe andere partners problemen in hun steden en regio’s afhandelden.
SNAP-clusteruitwisselingen (inclusief een conferentie) boden ons ook
de mogelijkheid het geleerde te delen buiten de samenwerking, omdat
zich onder de aanwezigen professionals en vertegenwoordigers van de
gemeenschap bevonden.

W AT W E
GELEERD
HEBBEN

De overkoepelende resultaten van SNAP

Een van de belangrijkste zaken die besproken werden was: “Hoe kunnen we bewoners en netwerken mobiliseren die zich
op de lange termijn verantwoordelijk voelen voor een veiligere, gezondere, sterkere buurt,” en “Hoe kunnen we de kracht
en het potentieel van bewoners inzetten.”
Omdat

we werken in vergelijkbare situaties, kunnen we elkaars ervaringen uit andere projecten gebruiken en op

innovatieve wijze samenwerken.
Samen ervaren we de uitdagingen en wisselen we informatie uit over mislukkingen en successen. Aan het eind van het
project hebben we werkwijzen ontwikkeld, met kleine wijzigingen voor de lokale situatie, die kunnen voldoen aan de
doelstellingen en gebruikt kunnen worden in alle partnerregio’s.
De belangrijkste lessen zijn nog beter ons best doen om onze wijken te betrekken en ze helpen bij het zelf oplossen van
problemen, en uitsluiting tegengaan door hun wijk te zien als een sociaal netwerk. Of we het nu hebben over bewoners
die geografisch verbonden zijn, jongeren die verbonden zijn door leeftijd en situatie, of mensen die verbonden zijn
door alcohol- en drugsproblemen, met ondersteuning kunnen alle groepen hun situatie beter in de hand houden en
deelnemen aan de maatschappij, en hun zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, gevoel van betrokkenheid, welzijn en kans
op succesvol herstel vergroten.
Deze aanpak vormt de basis van hoe partners onze werkzaamheden in de toekomst willen uitvoeren, en dit is door CAFTA,
DNA en SNAP een kernwaarde geworden.

1. Engageren en betrekken van de
gemeenschap
Wat we gedeeld hebben:

Brighton and Hove deelde zijn
model Neighbourhood Liaison en
gemeenschapsactiviteiten en Medway
presenteerde zijn werkzaamheden
rond
gemeenschapsveiligheid,
vooral het muurschilderingproject in
Chatham High Street.

Internationale
op partners

invloed

Alle partners hebben meer geleerd
door deze internationale uitwisseling
van ervaringen. Een voorbeeld hiervan
zijn onze partners in Rotterdam, die
van mening zijn dat het werken via
CAFTA hen de mogelijkheid bood
de ouderwetse denkpatronen te
doorbreken van zorgen voor naar
zorgen dat! Door de samenwerking
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met onze partners konden ze beter
inschatten hoe ze bewoners wilden
betrekken.
Rotterdam
was
in
het
bijzonder geïnteresseerd in de
regiobijeenkomsten van Brighton and
Hove (Lokale Actieteams), die hen
aanzetten tot het organiseren van
hun eigen regiobijeenkomsten met
vertegenwoordigers van scholen, cafés,
bars, winkeliers, jongerenwerkers,
ouders en sportclubs. Ze gebruikten
de bijeenkomsten om de schade te
bespreken die alcohol kan toebrengen
aan de hersenen van jongeren en voor
het presenteren van de risico’s van
druggebruik.
Rotterdam

gebruikte

een

spel

Bewoners komen samen in
Rotterdam
om iedereen aan te moedigen
deel te nemen en hun mening te
delen, en vroeg hen vervolgens
verantwoordelijkheid te nemen door
deelnemers uit te nodigen en te
helpen bij het opstellen van lokale
beleidsregels. Op deze manier wordt
lokale macht geïnitieerd en kunnen ze
nieuwe strategieën en activiteiten
voorstellen.

Als je lokale partners mobiliseert, leidt
dit tot een langdurig positief effect in
de buurt. Rotterdam weet zeker dat
het betrekken van mensen bij het
zoeken naar oplossingen de juiste
methode is.

SNAP-conferentie Leergebieden

• Betrokkenheid van de gemeenschap
draait
net
zoveel
om
de
verantwoordelijkheid
voor
een
oplossing als om het communiceren
van het probleem.
•
Met acties door bewoners moet
geprobeerd worden de oorzaak van
het probleem bloot te leggen, in
plaats van het probleem gewoonweg
verplaatsen.
• Betrokkenheidsmethoden moeten
bepaald worden aan de hand van de
behoeften van de geïdentificeerde
doelgroep. Ieder betrokkenheidsmodel
moet de flexibiliteit hebben om
opname te bevorderen.

2. Openbare ruimte en
omgevingsinvloeden
Wat we gedeeld hebben

Antwerpen heeft laten zien hoe het een probleemgebied in de stad aanzienlijk
aangepakt heeft via een combinatie van gemeenschapsveiligheid en verbeteringen
aan de omgeving, en geassocieerd partner Free Clinic deelde zijn unieke Syringe
Patrol-project en maatregelen om schade te beperken.

Internationale invloed op partners

SNAP-partners in Brighton and Hove zijn van plan het probleem van zwerfspuiten
in de stad onder de loep te nemen door een strategie te ontwikkelen van
omgevingsverbeteringen en het betrekken van druggebruikers bij het aanpakken
van het probleem. Dit nieuwe werkgebied is een direct resultaat voortvloeiend
uit de werkwijze van Antwerpen.

SNAP-conferentie - Leergebieden

Het opnieuw inrichten van en investeren in openbare ruimtes is de moeite
waard. Het is een manier van werken met verantwoordelijkheid. Dit is mogelijk
door kleine interventies of activiteiten. Schilderen, een illegale afvaldumpplek
opruimen, voldoende verlichting plaatsen en vergelijkbare interventies kunnen
een groot verschil maken. Tevens kan dit positief gebruik aanmoedigen. Aan
de ene kant kan de lokale overheid activiteiten organiseren en zo het goede
voorbeeld geven. Aan de andere kant kan de lokale overheid bewoners helpen
bij het positief gebruiken van de openbare ruimtes.

Het verminderen van schade in de gemeenschap moet vanuit de gemeenschap gebeuren, maar de vraag is, welke
gemeenschap? Het is duidelijk dat verschillende gemeenschappen (mensen die drugs gebruiken, het algemene publiek en
de gemeenteraad) kunnen profiteren van het verminderen van schade.
• Het duurt lang voordat je sociaal denken veranderd hebt. Geef niet op!
• Vaak zijn de angsten van een gemeenschap erger dan de realiteit. Geef niet op!
• Zoek bondgenoten en steun ze. Geef niet op!
• Het kost tijd druggebruikers te betrekken bij uw planning/programma’s en evaluatie. Zowel voor mensen die drugs
gebruiken als voor gezondheidszorgverleners en beleidsmakers. Geef niet op!

SPAT
Spuitenpatrouille
Antwerpen

Vertegenwoordigers wisselen ideeën
uit tijdens een workshop van de SNAPconferentie
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3. Preventie in onderwijsomgeving
Crossborder impact op partners
Wat we gedeeld hebben

In Rotterdam leerden we over de
zeer succesvolle werkzaamheden met
jongeren op scholen, en zagen we hoe
de beleidsveranderingen het aantal
gevallen

van

ernstig

druggebruik

en dakloosheid aanzienlijk hadden
verminderd.

Internationale invloed
op partners

We hebben een aantal internationale
bijeenkomsten gehouden die specifiek
gingen over jongeren en dit heeft
geleid

tot

activiteiten

het
in

ontwikkelen

van

partnersteden.

Een

voorbeeld hiervan is het bezoek van
het Standards and Achievement Team
uit Brighton and Hove aan Rotterdam.
Het Standards and Achievement Team
is verantwoordelijk voor het helpen
van scholen bij het verbeteren van
onderwijs op het gebied van drugs,

“Door de
internationale
uitwisseling
konden we
nadenken over “de
kernboodschappen”
die we met jongeren
deelden. In Brighton
and Hove lag onze
focus vooral op het
beschermen van
jongeren en het
verlagen van het
consumptieniveau.
Door de methode van
Rotterdam wisten
we weer dat we
duidelijker moesten
zijn dat niet drinken
zeker een optie is, en
een inspiratie voor
anderen.”
- Sam Beal, Partnership
Adviser: Health and Wellbeing

Ten tweede hadden we veel interesse
in het gebruik door Rotterdam van
het oudercontract. Eenvoudig gezegd
worden ouders en verzorgers van
leerlingen hierbij aangemoedigd een
sessie bij te wonen over alcohol, en
samen met de school stellen ze een
overeenkomst op over de grenzen en
boodschappen die ze doorgeven aan
hun kinderen. Ze kunnen bijvoorbeeld
overeenkomen hun kinderen geen
alcohol te schenken tot ze 18 zijn. Deze
internationale uitwisseling van kennis
inspireerde medewerkers uit Brighton
and Hove om meer onderzoek uit te
voeren naar de werkwijze en leidde tot
een testproject dat in de stad gestart
werd buiten het CAFTA-project om.

SNAP-conferentie Leergebieden
Het

bespreken

van

succesvolle

alcohol en tabak. Ten eerste leidde

over alcohol, drugs en tabak wat

methoden

voor

de internationale aanpak tot een

gericht is op alle volwassenen die

onderwijs,

de

herziening van het document met het

met jongeren werken in Brighton and

gemeenschap

en

manieren

om

raamwerk van de kernboodschappen

Hove.

deze

te

vergroten

door

effecten

het
effecten

bijzonder
op

de

betrokkenheid van de gemeenschap:
•

jongeren in het speciaal onderwijs

worden geconfronteerd met ernstigere
risicofactoren dan jongeren in het
normale onderwijs - zowel interne
factoren (gedrag, mentale problemen)
als externe (sociale omgeving, gezin,
sociaal economische status (SES).
•

Investeren in speciaal ontwikkelde

pakketten voor deze doelgroep is
rendabel door de enorme potentiële
winst aan veiligheid in de gemeenschap
(daling van criminaliteit en overlast),
alsmede de ontwikkeling van talent.
• Jongeren in het bijzonder onderwijs
hebben veel aandacht nodig, en
Interactief theater door jongeren uit Rotterdam tijdens de SNAPconferentie

vertrouwen, maar ook strikte grenzen
die nauwgezet beheerd worden door
de mensen om hen heen, waaronder
schoolmedewerkers, het gezin en de
gemeenschap.
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4. Sociale uitsluiting en herstelgericht
handelen
Wat we gedeeld hebben

Calais
presenteerde
zijn
werkzaamheden met bemiddelaars op
straat, die moesten zorgen voor meer
sociale opname van kwetsbare mensen
en bewoners in achterstandswijken.

Internationale invloed
op partners

De belangrijkste gezamenlijke les
van de SNAP-uitwisseling was het
aanpakken van sociale uitsluiting
en stigma via betrokkenheid van de
gemeenschap. Antwerpen is bezig met
een testproject genaamd Stadsgidsen;
een uitstekend voorbeeld van deze
werkwijze. Stadsgidsen is een netwerk
van
vrijwilligers
(druggebruikers,
ex-gebruikers, daklozen) die een
rondleiding geven door de stad
Antwerpen (of bepaalde delen van
de stad). De gidsen geven informatie
over de stad, maar gebruiken ook hun
eigen ervaringen en mening om een

uniek beeld te geven van een regio.
Rotterdam, ook gebruik makend van
het geleerde over het betrekken van
de gemeenschap voor het aanpakken
van sociale isolatie, ontwikkelt een
test aan de hand van het model

Diegene die het talent en
de mogelijkheid heeft de
ramen van zijn buurman
te kuisen kan de manier
veranderen waarop deze
persoon zijn omgeving
ervaart.
Samen Sterk, dat gericht is op het
identificeren en gebruiken van de
talenten van bewoners, in plaats van
te blijven hangen in problemen. De
aanpak is voornamelijk gericht op het
helpen van jongeren en het verbeteren
van hun buurt.

SNAP-conferentie Leergebieden

Bemiddeling zorgt voor integratie
door het delen van verschillen en
het vergroten van het begrip voor
elkaar. Maar het juridische raamwerk
voor
drugsovertredingen
biedt
andere lokale oplossingen. Voor alle
partnergebieden moeten
inclusie
en integratie een doel zijn en dit
moet ingepast worden in de lokale
dynamiek van de implementatie van
bemiddeling.
Implementatie
van
sociale bemiddeling in nationale
of lokale regels is meestal meer
gericht op de richting van een van
deze doelstellingen in plaats van
ze evenredig aan te pakken. Als
sociale uitsluiting het resultaat is van
vele negatieve factoren, is het via
bemiddeling mogelijk dit proces wat
flexibeler te maken.

5. Gezinnen en sociale netwerken
Wat we gedeeld hebben

Brighton
and
Hove
heeft
de
medewerkers van het zeer succesvolle
gezinsondersteuningsproject PATCHED
uitgenodigd om hun werk aan de
partners te presenteren.

Internationale invloed op
partners

Calais
had
veel
interesse
in
gezinsondersteuning en wilde meer
informatie over de manier waarop
Brighton and Hove hun diensten
aanboden. Net als bij het PATCHEDproject van Brighton and Hove, werd de
associatie JULIEN in Calais gestart door
een ouder die de catastrofale gevolgen
had ondervonden die alcohol en drugs
kunnen hebben op een persoon en een
gezin. Ondersteund via ervaringen en
financiering van CAFTA nam JULIEN
actief deel aan de preventie van
verslavend gedrag, voornamelijk door
te luisteren en steun te bieden aan de

gezinnen van verslaafden. Naar het
voorbeeld van PATCHED omvatten
de activiteiten het oprichten van een
telefonische hulpijn, luistersessies,
een hulpgroep en persoonlijke sessies
om gezinnen te helpen. Dit is een
belangrijk gebied, omdat het gehele
gezin meegenomen moet worden
om de schadelijke invloeden van een
drugverslaving terug te dringen.

rekening gehouden moet worden met
de specifieke behoeften van de cliënt.
• Een vraag om over na te denken: veel
professionele hulpverleners behouden
een scheiding tussen hun privé- en
arbeidsleven - is het mogelijk en
wenselijk dat een sociale welzijnswerker
zijn eigen sociale netwerk mobiliseert
als netwerk voor de cliënt? Of moeten
deze netwerken gescheiden blijven?

SNAP-conferentie Leergebieden

• Het werken met sociale netwerken
is belangrijk (40% van het succes van
de behandeling wordt bepaald door
het ondersteunende netwerk van een
cliënt). Deze methode is echter voor het
grootste deel onbekend en ongebruikt
door sociale welzijnswerkers.
• Er zijn verschillende methoden om
sociale netwerken te vinden en met
ze te gaan werken, maar het blijft
een creatief en actief proces, waarbij

Project Julien gezinsondersteuning in Calais

2 Seas Magazine Pagina 29

Hier overwegen we hoe we kunnen zorgen dat de activiteiten van CAFTA
en DNA een langdurige impact blijven hebben, lang nadat de financiering
van het project verlopen is. We bekijken ook het potentieel van de SNAPpartners om in de toekomst samen te blijven werken.

DE TOEKOMST
VAN ONZE
WERKZAAMHEDEN

Hoewel een gedetailleerd duurzaamheidsplan voor activiteiten van zowel
CAFTA als DNA in de nabije toekomst ontwikkeld wordt, was in de meeste
activiteiten het element van duurzaamheid al opgenomen. Daarom vindt
u hieronder een aantal van de belangrijkste CAFTA- en DNA-activiteiten
en onze geplande routes naar duurzaamheid.
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virtuele

Wat betreft gezinsondersteuning blijft
Rotterdam investeren in het betrekken
van ouders en het op aanvraag

bemiddelingswerkzaamheden
omdat

de

resultaten

DNA

Hoewel fysieke veranderingen aan
een gebied kunnen leiden tot een
verandering op lange termijn, is het
duidelijk dat de werkzaamheden op
het De Coninckplein in Antwerpen
meer
hebben
opgeleverd
dan
veranderingen aan de omgeving. Door
bewoners de mogelijkheid te geven de
verantwoordelijkheid te nemen voor
de ruimte via door de gemeenschap
georganiseerde evenementen, heeft
het gebied een nieuw levensdoel
gekregen. De ruimte wordt nu positief
gebruikt door veel meer mensen en er

hebben beloofd kleine reparaties uit
te voeren aan de muurschildering in
Chatham High Street, wat een groot
verantwoordelijkheidsgevoel
laat
zien. Een jaar na de voltooiing van de
muurschildering is hij nog steeds in
goede conditie en de verwachting is
dat hij dat in de toekomst ook blijft.

worden steeds meer nieuwe winkels en
bedrijven geopend. En daaraan is ook
nog een DNA-buurthuis toegevoegd,
een toegankelijke ontmoetingsruimte
en gemeenschappelijke plek, die door
en voor bewoners gerund wordt.
Door deze ruimte en faciliteiten ter
beschikking van de bewoners te
stellen, wordt de invloed van het
project behouden.

Het
AIR-footballprogramma
blijft
een positieve invloed hebben in
Medway. Met gemeenschapsleiders
die opgeleid worden tot voetbalcoach,
wordt verwacht dat ze hun eigen
buurtvoeltbalteams oprichten na het

Medway
heeft
ook
de
verantwoordelijkheid
van
een
ontwikkeld
gebied
overgedragen
aan de mensen die dat gebied
gebruiken. Bewoners en bedrijven

einde van het DNA-project.

SNAP Duurzaamheidsplanning
Een andere geplande uitkomst
van de SNAP-samenwerking is het
opstellen van een gedetailleerd
duurzaamheidsplan
voor
alle
CAFTA- en DNA-activiteiten. Het
duurzaamheidsplan
wordt
een
rapport met een samenvatting van
het langdurige effect van al onze
activiteiten, waarbij vragen gesteld
worden als: blijft de activiteit

doorlopen, is er een invloed geweest
op lokaal beleid of regels, is er invloed
geweest buiten de stad, moeten er
verdere acties ondernomen worden,
en indien ja, door wie en wanneer.

meer mogelijkheden te vinden om
onze werkwijzen te herzien of nieuwe
activiteiten te testen. Zo laten we
duidelijk iets achter met een zo ver
mogelijk bereik.

Het doel is niet alleen het aantonen
van de invloeden op de lange termijn,
maar ook het aanmoedigen van
discussies tussen partners om zo

Toekomst van het SNAPproject

Een geweldig resultaat van het SNAPclusterinitiatief is het opbouwen
van een robuuste samenwerking.
Alle partners zijn van mening dat
ze geprofiteerd hebben van de
geleerde lessen en willen graag
onze werkzaamheden als partners
doorzetten. Er worden al nieuwe
testprojecten ontwikkeld, waarbij ook
gekeken wordt naar het aanpakken
van sociale uitsluiting via het betrekken
van de gemeenschap. Deze testen zijn
gericht op gemeenschappen waar
problemen heersen omtrent alcohol
en drugs.
Het aanpakken van sociale uitsluiting
heeft in de gehele EU nog steeds
een hoge prioriteit. De groeistrategie
Europa 2020 heeft sociale cohesie als
een van drie belangrijkste prioriteiten,
en heeft specifieke doelstellingen

voor sociale uitsluiting, die bereikt
moeten worden tegen het jaar 2020.
Hierdoor krijgen de SNAP-partners
de mogelijkheid om toekomstige
activiteiten samen te ontwikkelen en
verder te werken aan internationale
financiering.
Er moeten nog steeds veel obstakels
overwonnen worden door de SNAPpartners. Sommige werkgebieden
hebben
nieuwe
problemen
blootgelegd of er moeten nieuwe
methoden ontwikkeld worden om
bestaande problemen aan te pakken.
Drugsafval wordt bijvoorbeeld een
steeds groter probleem in Brighton
and Hove, en Rotterdam is van plan
meer activeringswerk uit te voeren
in de wijk. In het huidige financiële
klimaat kan het lastig zijn financiering
rond te krijgen om nieuwe en creatieve

Clusterpartners SNAP
werkwijzen te ontwikkelen. Maar de
partners zijn echter van mening dat
onze ethos om te zorgen dat wijken
de ondersteuning en vaardigheid
hebben hun eigen problemen aan te
pakken, niet alleen effectief, maar
ook kosteneffectief is. Het blijft ook
een prioriteit deze theorie met meer
bewijzen te staven.
Naast toekomstige activiteiten en
geplande testen, is door de SNAPsamenwerking een duidelijk netwerk
van professionals ontstaan die
verbonden zijn door meer gedeelde
kennis van de problemen die we
wilden aanpakken.
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