aanmelding

stijging dagelijkse bezoekers
december

31

820 cliënten
285

65

januari

per week

BURO AKTIEF 1082x opdracht

SOCIALE ACTIVERING

97 actieve contracten
83x activiteit
1951
80x sport

44 jaar

deelnemers

23x vrouwen
club

deelneemsters

39x buro
digitaal

17

71

blueprint 23x stadstoer
of training

58%
Belg

gemiddelde
leeftijd

per week

100%

43x cliëntenraad
redactie
208
‘OverKop’

ANTWERPEN

57 cliënten

27% 73%

126

# gedifferentieerde zorg op maat
#elk niveau van motivatie
#breed aanbod
# meerderjarige gebruikers
#harm reduction

mensen zonder
Dringende
wettig
54
Medische Hulp verblijfsstatuut
METHADON
159
cliënten per week

2485

2554 opgeruimde
zwerfspuiten

18,2 VTE

1,1 VTE

0%

5,6 VTE
1,6
#deelwerking van MSOC
#genderspecifieke werking voor
vrouwen met drugproblemen
#(ex)drugafhankelijke ouders
#ondersteunen in ouderrol
#ondersteunend netwerk
#casemanagement
#expertisecentrum

5,6 VTE
1,9

#Antwerpse jongeren (16-23j)
#laagdrempelig # schadebeperkend
#info #veranderingsgericht ‘à la carte’
#motivationeel

in de zomer

386

face tot face
+ 44
142
context
cliënten
aanmeldingsproduct
/gedrag

29% alcohol

cliënten
73% -26jaar
30%

44 nieuwe
aanmeldingen

70%

58%
Belg

#KetenAanpak Daklozen Antwerpen Stad
#aangepaste huisvesting aan dak- en
thuislozen #woonbegeleiding #meervoudige psychiatrische problemen

1 VTE

cocaïne 25%

13% cannabis

polydruggebruik 12%
35%
65%
residentieel
ambulant
hulpverleningsadvies
161 Ambulante
begeleidingstrajecten

14

15

93% verslavingsproblematiek

6

7

1 1

4

begeleidingsmomenten 1238
in de thuissituatie of elders
in samenwerking met CAW, ZNA en De Sleutel

Zorghostel

5,6 VTE
0,4

‘Het Trappenhuis‘ #innovatief woonconcept #chronisch dak– en thuislozen

14

22

100% verslavingsproblematiek
75% psychiatrisch & verslaving

PREVENTIE

91

46% alleen
27% bij ouders/familie
47
+
deelnemers
13% dakloos
heeft
1 VTE straathoekwerk
ervaren
40
gezinnen begeleid als problematisch
product
basiszorg straatprostitutie
85 consult & adviesvragen
contacten
27% cannabis
25x vorming/workshop
heroïne 18%
15% cocaïne
+studiedag
+/- 153 4 246
551
50 sekswerkers
9% alcohol speed 8%
hulpverleners
511
zomerpatio
36x infosessie aan
personeel
bijzondere
4541
3385
jeugdzorg
5,6 VTE
unieke bezoekers
+ 3.5
in samenwerking met
zorgbedrijf +0,5 VTE

kamp

1200
189

in samenwerking Beschut Wonen De Vliering (Multiversum)

C Buddy

Spuitenruil
#harm reduction

#(ex-)druggebruikers die een
hepatitis C behandeling volgen
ondersteunen

5,6 VTE
1,8

+4

contacten

179

C Buddy

vrijwilligers

75

actieve opvolging

26 mensen konden in 2018 een hepatitis C
behandeling opstarten

100% therapietrouw
hep C screenings
90%
van de MSOC cliënten die
injecteren is getest op Hep C

#injectiemateriaal
#besmettelijke aandoeningen/
gezondheidsrisico’s voorkomen

5,6 VTE
1,5

+2

vrijwilligers

aantal spuiten
228154 verdeeld
256774 gerecupereerd
meest geïnjecteerd
heroïne/cocaïne/speed
29% is dakloos
20% had een overdosis
29% volgt geen behandeling
vorming - professionelen
harm reduction

400

vrijwilligers

+

FREE CLINIC/2018/

#Sociale activering #druggebruikers #daken thuislozen #samen met de doelgroep
#laagdrempelig aanbod #eigenwaarde
vergroten #emancipatorisch #positief
aanbod

+25

#centrale dienst
#Antwerpse burger
#vragen rond verslaving

verbeteren van fysiek, psychisch en maatschappelijk welzijn

verpleegkundigen directie IT
onderhoud administratie staf
hulpverleners ervaringsdeskundigen onthaal arts

vrijwilligers

WONEN
Kadans Wonen
22

in samenwerking met Adic,
De Sleutel en CGG Vagga

47.5 VTE

+20

HULPVERLENING
ambulante verslavingszorg

Kadans Wonen en Zorghostel maken deel uit van de
ketenaanpak KADANS van de stad/OCMW Antwerpen

5,6 VTE
1,7

appartementen

5,6 VTE
5.6

