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Dit draaiboek is geschreven voor professionelen uit de gezondheids- en welzijnssector die preventieactiviteiten willen opzetten
voor jongeren uit ECM. Het draaiboek is gebaseerd op de RAR-methodiek die in Nederland gebruikt wordt om doelgroepen met
problematisch middelengebruik in kaart te brengen en om interventies te ontwikkelen. Het draaiboek laat toe om relatief snel (4
maanden) en met een beperkte ondersteuning de lokale situatie te verkennen en zo te komen tot het plannen en uitvoeren van
preventieactiviteiten.

Feiten & cijfers
Binnen TAD-preventie is ECM vaak een onderbelichte en weinig bereikte doelgroep. Het Vlaams aanbod is niet aangepast aan de culturele gevoeligheden en ECM voelen zich daardoor vaak inhoudelijk minder aangesproken. Deze methodiek wil via een lokale verkenning komen tot
participatief ontwikkelde en cultureel aangepaste interventies voor jongeren uit ECM.

Doelgroep
Jongeren en jongvolwassenen uit ECM van 12 tot 25 jaar.

Doelstelling
De algemene doelstelling van de methodiek is om effectieve preventieve acties op te zetten bij jongeren uit ECM. Specifieke doelstellingen
hierbij zijn: capacity building bij regionale en lokale preventiewerkers, straathoekwerkers en zelforganisaties in het uitvoeren van de lokale
verkenning en werken aan de betrokkenheid van lokale overheden.

Materiaal
			
			
			
			
			

Het draaiboek bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft gefaseerd de concrete stappen die nodig zijn om de
lokale situatie in kaart te brengen. Het eindresultaat is een beschrijving van de maatschappelijke problemen, het
middelengebruik en/of gokken en de oorzaken en context van dit gedrag voor een bepaalde groep jongeren uit ECM in een
welbepaalde regio. Deze informatie is richtinggevend bij het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van preventieactiviteiten.
In het tweede deel worden een aantal evidence-based interventies beschreven.

Prijs / bestelinfo
Voor het downloaden en/of bestellen (€ 7,50) van het draaiboek, kan je terecht op www.vad.be: zoek op ‘ECM’ in catalogus.
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