20% 80%
45j. gemid.
leeftijd

5 VTE
5,6
VTE

842 cliënten

!!?!
43000
bezoekers

per week

SOCIALE ACTIVERING

142

aantal cliënten per week in de

per dag

47

activiteiten
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316

160

deelnames

22x activiteit

activiteit
in Zorghostel

22

12x
vrouwenclub

124

op kamp
+

26

opgeruimde
zwerfspuiten
2011

Buro Aktief

opdrachtplaatsen 3032
96 actieve contracten

222 weekopdrachten
veldwerkers

Outreachende Basiszorg
Straatprostitutie 0,5
5,6 VTE

184

intakes
per jaar

METHADONverstrekking

ilc en nomaad

1,1 VTE
#Antwerpse jongeren (14-23j)
#laagdrempelig # schadebeperkend
#veranderingsgericht ‘à la carte’ #info
#motivationeel
bereikte
#groepssessies
62

52

39%

jongeren
nieuwe aanmeldingen
20j. gemiddelde leeftijd

9 34

aantal contacten

265

11% Ketamine 8% cocaïne
6% amfetamine

#lokale drughulpverlening - Rupelstreek
#gehuisvest in CGG de Pont te Boom
#doktersconsultatie

in samenwerking met Adic en
De Sleutel

1 VTE

cliënten
28

cocaïne 25%
alcohol 15%

79

107
37j. gemid.
leeftijd
individuele
contacten

1456

face tot face

hulpverleners/intermediaren

studenten

#chemsex counseling
#harm reduction
0.4 VTE #slammen
3mmc/GHB/Tina

vanaf juni

30 livecontacten

contacten online 33

60

C
Buddy
vrijwilligers
+

1,8 VTE 2
5,6
#(ex-)druggebruikers die
een hepatitis C behandeling
volgen ondersteunen

150

hulpverleningsadvies

4067

adviespunt 32% -36% via partners

103

Ambulante

begeleidingstrajecten opgestart
Onmiddellijke 5,6
1.1 VTE
368
Minnelijke
Schikking
afgeronde trajecten

PREVENTIE
GEZONDHEIDSPROMOTIE BIJ INJECTEREND GEBRUIK

#harm reduction
Spuitenruil
#injectiemateriaal
#besmettelijke aandoeningen
#gezondheidsrisico’s
provincie Antwerpen 0,85
5,6 VTE
VTE
Vlaamse spuitenruil 0.75
5,6 VTE
VTE
vrijwilligers
2

C Buddy

mensen in behandeling

+

aantal contacten

8317

66% injecteert voor de leeftijd van 25 jaar

79% is besmet na IV druggebruik
62% muliti problematiek
nood aan extra ondersteuning

meest

heroïne/cocaïne/speed

345260 verdeelde spuiten
inzet op hep C screening 364414 gerecupereerde spuiten
179 testen - antibody / PCR
4

mensen hep C positief

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

Samenwerkingsverband met Beschut Wonen De Vliering

#meervoudige psychiatrische problemen

89% ambulant

afhandeling

geraakt door het verlies van Dr. Cathy Matheï

WOONBEGELEIDING
1 VTE
Kadans
Wonen
#huisvesting aan dak- en thuislozen

12% lachgas
4% chemsex

middelengebruik in combinatie
met intrafamiliaal geweld

unieke bezoekers residentieel 11%
oudersonderinvloed.info

70%

aanmeldingsproduct
34%alcohol 17% cocaïne
11% cannabis

#zingeving#medische consultaties
unieke bezoekers
#zwangerschapsopvolging
#sociale administratie
1,5
5,6VTE
VTE
#middelengebruik
online-nieuwsbrief
#moederschap rond ouderschap en middelengebruik
#koffieklets
#ACT

cliënten 100%

1%

9% polydruggebruik

1560

zonder
Dringende mensen
wettig
Medische Hulp verblijfsstatuut

54

29%

84

323

115

156

60% is mama
24% zelfstandig
959 gesprekken met de vrouwen
52% bij ouders/familie
met het netwerk
39% 61% 16% een voorziening
63 gesprekken
(kinderen, partners en familie)
problematisch ervaren product
40% cannabis 11% lachgas #mannen die seks hebben met mannen
doorverwezen door vrienden of familie

cannabis 35%
141

52 gezinnen begeleid

# gedifferentieerde zorg op maat
#elk niveau van motivatie
consult & advies
#breed aanbod
# meerderjarige gebruikers
vragen
#harm reduction
249 #groepsaanbod in gevangenis 12x vorming/workshop

10814

InLoopCentrum

22 VTE

face
to
400 + 90 &
25
face cliënten+context&beeldbellen

en het verlies van heel wat mensen uit de doelgroep

Samenwerkingsverband met CAW en ZNA

Zorghostel

#innovatief woonconcept
#chronisch dak– en thuislozen
5,6
1
VTE
VTEsociale activering+verpleging

‘Het Trappenhuis‘

36 wooneenheden op 5 locaties

22 studio’s

FREE CLINIC/2021/

PLUS

onthaal
48 per dag

6279
1533

1991

Nomaad

+

contact/aanmelding

HULPVERLENING VOOR MENSEN DIE DRUGS GEBRUIKEN MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR KWETSBARE GROEPEN

5,6 VTE
2.2

vrijwilligers

in samenwerking met
Jeugdzorg/Zorgbedrijf
contextbegeleiders

verbeteren van fysiek, psychisch en maatschappelijk welzijn

#Sociale activering #druggebruikers
#dak- en thuislozen #samen met de
doelgroep #laagdrempelig aanbod
#eigenwaarde vergroten
#emancipatorisch #positief aanbod

bezoekers

5,6
3.6 VTE
#centrale dienst
#Antwerpse burger
#vragen rond verslaving
#advies aan context

+25

+20
vrijwilligers

HULPVERLENING
ambulante verslavingszorg

verpleegkundigen directie IT
onderhoud administratie staf
hulpverleners ervaringsdeskundigen onthaal arts

5,6 VTE
6,3

in samenwerking met Adic,
De Sleutel en CGG Vagga

57 VTE

personeel

#(ex)drugafhankelijke ouders
#ondersteunen in ouderrol
#ondersteunend netwerk
#casemanagement
#expertisecentrum

ook dat nog

Voltijds equivalent

