
 

 

 

 

Verslavingskoepel 

Kempen vzw 
Een initiatief tussen 

vrijwilligers en professionelen 
 

CONTACTGROEP RONDOM JONGEREN MET EEN 

VERSLAVINGSGEVOELIGHEID 

Elke donderdag van 19.00 u. tot 21.00 u. 
buurtcentrum den Alleman 

Velleke 220, 2440 Geel 

 voor meer info zie website 
https://www.verslavingskoepel.be →contactgroep rondom jongeren 

of mail rondomjongeren@verslavingskoepel.be 

 
 
  
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

Hulp bij verslaving - voor alle betrokkenen - vrij toegankelijk 
 

Verslavingskoepel Kempen vzw 

maatschappelijke zetel:  

Antwerpseweg 1 bus 1 

2440 Geel 

www.verslavingskoepel.be 

info@verslavingskoepel.be  

IBAN BE30 1325 5015 1911 

Ond. nr. 0694.814.265 

https://www.verslavingskoepel.be/
http://www.verslavingskoepel.be/
mailto:info@verslavingskoepel.be


 

 

 

 
 
 
 

Deze 'contactgroep rondom jongeren met een 

verslavingsgevoeligheid’ biedt een nieuwe, alternatieve 

vorm van zelfhulp. 

Wij werken volgens PIKASOL (vergader- en 

herstelmethode), die tot stand gekomen is door een 

samenwerking tussen ervaringsdragers en hulpverleners 

en is gebaseerd op principes rond gelijkwaardigheid in de 

diverse herstelmethodes of deskundigheid.  

 
Ben je in je gezin of directe omgeving betrokken bij een 

verslavingsprobleem? Wij zorgen voor een laagdrempelige en 

veilige plek om elkaar te kunnen ontmoeten. 

 

De toegang is gratis! 
 

De contactgroep rondom jongeren met een 

verslavingsgevoeligheid is een initiatief van 

Verslavingskoepel Kempen vzw. 
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Deze Contactgroep is een initiatief van Verslavingskoepel. De werking is volledig gebaseerd op 

principes rond gelijkwaardigheid in de diverse herstelmethodes of deskundigheid. 

De groepsfocus/werking is “ welzijn in het gezin en herstel van verslaving”. 

 

De toegang is gratis. 

 
Je als ervaringsdrager inzetten is een bijzondere bron en herstelmethode! 

Herstel vanuit de kracht van je gedachten! 

 
Wie is welkom? 

Alle mensen die in hun gezin of directe omgeving betrokken zijn, alsook de jongere zelf en professionelen. We 
bieden de mogelijkheid om elkaar op een laagdrempelige en veilige manier te ontmoeten. 
 

Enkele praktische afspraken voor tijdens de vergadering (PIKASOL). 

• P: Privacy: al wat verteld wordt is privé en wordt niet verder verteld. 

• I: We praten in de Ik-vorm. Ik ben van mening, ik denk, ik heb meegemaakt,… 

• K: Keuze. Je hebt steeds de keuze wat je vertelt. Of misschien luister je gewoon liever? 

• A: Actief. Iedereen mag actief deelnemen, de ene is dit meer dan de andere. We geven elkaar wel de ruimte. 

• S: Samen. We zijn samen, denken samen. Er is geen hiërarchie, alleen een gespreksleider. 

• O: Open houding, open voor andere meningen, we stellen geen vragen aan anderen en gaan niet in debat! 

• L: Luisteren is belangrijk. 

Als anderen praten luisteren wij. 

 

Verloop vergadering te gebruiken door de gespreksleider. 

• Rotatie van gespreksleider en lezer wekelijks. Rondvraag in wijzerzin, bespreking thema in tegenwijzerzin. 

• Welkom iedereen, we bewaken onze PIKASOL afspraken samen! 

• Zijn er professionele of andere bezoekers? 

• Heeft er iets belangrijks voorrang op deze vergadering? 

• Rondvraag … zodat iedereen afzonderlijk het woord krijgt over de voorbije week. 

• 10 min pauze 

• Kort briefing vrijwilligers inzet en werking: Kasverslag, flyers verdeling, Contactcentrum VK, vzw,…enz. 

• Een vraag van de aanwezigen en/of uit lijst met de vragen, schrijven we op een papierstrookje en geven het rond. 

 
 

Afsluiting: Laatste 5 min. 

• Korte rondvraag zodat iedereen de kans krijgt om nog aan te vullen, mocht er iets vergeten zijn. 

 

Als er in de groep één bepaalde vraag of probleem besproken wordt en de aanwezigen geraken er niet uit, dan 
bestaat de mogelijkheid dat deze door de CV-groepsbegeleider via mail gesteld kan worden aan de dienst gelijke 
kansen. Het antwoord zal dan op een nader te bepalen tijdstip besproken worden. De vraagstelling gebeurt niet op 
naam, maar is algemeen geformuleerd vanuit de groep.   

 

 

 

Alleen de persoon die dat papiertje in zijn handen heeft, is aan het woord en kan zijn zienswijze op de vraag geven 

WIJ GEVEN GEEN ONGEVRAAGDE 

FEEDBACK! 

Werking van de contactgroep voor ouders en 
omgeving van jongeren met een 

verslavingsgevoeligheid 
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1. Vanaf wanneer spreken we van problematisch gebruik? 

2. Hoe komt het dat mijn kind verslavingsgevoelig is? 

3. Ben ik verantwoordelijk voor het gebruik van mijn kind? 

4. Hoe steun in mijn kind bij stoppen of minderen met gebruik / drinken? 

5. Mag ik grenzen stellen en hoe doe ik dat? 

6. Hoe kan ik zorgen voor mezelf? 

7. Hoe kan ik zorg dragen voor mijn partner? 

8. Hoe kan ik zorg dragen voor de niet-gebruikende kinderen? 

9. Waar kunnen we terecht voor hulp? 

10. Wat als mijn kind niet gemotiveerd is voor hulp? 

11. Hoe ga ik om met mijn eigen gevoelens? 

12. Ik zou graag spreken met mijn kind, maar het lukt ons niet. Wat kan ik doen? 

13. Sommige mensen geven mij het advies dat ik mijn kind moet loslaten; Ik weet niet of 

dat moet en of ik dat wil? 

14. Afstand nemen zonder los te laten, kan dat? 

15. Ruzies zonder einde? 

16. Kan je veilig zijn? 

17. Gebeurt het onindenkbare? 

18. Zou een goed pak slaag iets oplossen? 

19. Zijn vrienden vrienden?? 

20. Is de dood een oplossing? 

21. Wat is er mis gegaan? 

22. Wat haat ik het meest aan de hele situatie? 

23. Stopt dit ooit? 

24. Is er ergens een beloning voor mij, voor al mijn lijden? 

25. Is dit een boete voor mijn schuld? 

26. Kan werk helpen? 

27. Kan iemand helpen of kan niemand helpen? 

28. Heeft het leven van een verslaafde waarde? 

29. Heeft mijn leven waarde? 

30. Kan scholing helpen? 

31. Zou het aanbieden van lessen zonder verplichting kunnen helpen? 
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32. Zou het aanbieden van werk op het ogenblik van nuchterheid kunnen helpen? 

33. Wat kunnen ouders meer dan boos of wanhopig zijn? 

34. Kan een junkie een junkie helpen? 

35. Kinderen van je kinderen. 

36. Kan  je de roes inbeelden? 

37. Wat zoekt mijn kind als goed effect in verslaving? 

38. Is verslaving een passie? 

39. Is mijn kind een passie? 

40. Heeft mijn kind een passie? 

41. Wat is de betekenis van het lijden van mijn kind? 

42. Wat is de betekenis van mijn lijden? 

43. Broers en zussen, aan de zijlijn,  slachtoffers of demonen? 

44. Grootouders, aan de zijlijn, slachtoffers of demonen? 

45. De school heeft schuld, ze zouden het best erkennen. 

46. Zijn leerkrachten een zegen of eerder een hel of betekenen ze niets? 

47. Lost geld het probleem op? 

48. Welke betekenis heeft verslaving voor mijn kind?  

49. Warmte in het leven, gaat het daar mis? 

50. Is het te begrijpen dat hij/zij verslaafd geraakte? 

51. Een kind is een schepping van de natuur, is de verslaafde een mislukte schepping? 

52. Kan men tolerant zijn naar gebruik? 
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