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Inleiding
Voor u ligt het actieplan binnen het Drugbeleid Brugge 2021-2025. Een ambitieus plan met
81 acties, gesitueerd op verschillende plaatsen in het preventie-, hulpverlenings- en repressieve
continuüm en binnen verschillende settingen in onze maatschappij.
Dit actieplan werd opgemaakt in samenwerking met lokale partners en goedgekeurd door de
adviesraad drugs en gemeenteraad. Het actieplan sluit aan bij de ruimere federale en Vlaamse
visie op drugbeleid. Bij de uitvoering van de acties wordt gestreefd om de visie, het voorbereidend
werk en de ontwikkelde materialen van het Vlaams Expertisecentrum (VAD) te gebruiken.
Brugge geniet van een rijke voedingsbodem aan partners, engagementen, samenwerkingen en
expertise om op een integrale en geïntegreerde manier te werken aan het lokale drugbeleid. De
groep Brugge (stad, OCMW en politie) kent een lange traditie van formele en sterke samenwerking
met partners met specifieke expertise nl; het Centrum voor Geestelijke Gezondheid NoordWest-Vlaanderen, Dagcentrum De Sleutel Brugge en het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
Noord-West-Vlaanderen. Hierdoor kunnen we dynamisch inspelen op lokale noden. Dit actieplan
geeft een overzicht van de lokale accenten en inspanningen van alle partners.
Het actieplan bouwt verder op het ‘Drugbeleid Brugge 2021-2025’; waarin de visie en
doelstellingen in samenspraak met alle partners werden geformaliseerd. Het actieplan bevat de
strategische en operationele doelstellingen, alsook de concrete acties gepland voor de periode
januari 2021 tot december 2025. De acties en inspanningen worden door de trekkers opgevolgd
in continue wisselwerking met de Werkgroep Drugbeleid. Bij de concrete uitvoering van de
acties zijn meerdere partners betrokken. Acties worden bijgestuurd waar nodig, zodat er steeds
dynamisch op actuele noden wordt ingespeeld.
Het Drugbeleid beslaat vele middelen en fenomenen, hiermee volgt Brugs beleid de aanbeveling
van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en Drugs. De acties in het drugactieplan gelden ten
aanzien van illegale middelen (vb. cocaïne, cannabis, lachgas), alsook ten aanzien van de legale
middelen (vb. alcohol, medicatie). Sommige vluchtige snuifmiddelen zijn legaal, maar worden
door oneigenlijk gebruik, nl. als roesmiddel, door de VAD als illegale middelen geclassificeerd.
De gedragsverslavingen gamen en gokken vallen tevens onder het toepassingsgebied van
onderstaande acties. Tot slot wil het actieplan een antwoord bieden op het continuüm dat met
middelengebruik gepaard gaat, gaande van risicovol gebruik (bv. rijden onder invloed, indrinken
voor het uitgaan) tot afhankelijk gebruik1.
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Voor meer uitleg, zie Drugbeleidsplan Brugge 2021-2025

De acties beslaan steeds een veelheid aan middelen en fenomenen
Illegale drugs

Cannabis,
Xtc
Cocaïne
GHB
Heroine
Ketamine
Lsd
Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS)
Vluchtige snuifmiddelen (bv. lachgas)
Speed

Gamen

Gokken

Alcohol

Psychoactieve
medicatie
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Procesdoelstellingen
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1.

De evolutie van de thematiek en
het lokaal beleid wordt gemonitord
ACTIE 1 Het drugbeleidsplan en bijhorende actieplan 2021-2025 worden jaarlijks
opgevolgd en geëvalueerd
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: Jaarlijkse evaluatie J/N
ACTIE 2 Er wordt een vernieuwde omgevingsanalyse gestart in 2025 ter voorbereiding
van het volgende drugbeleidsplan (2026-2030)
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: Er is een afgewerkte omgevingsanalyse eind 2025 J/N
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2.

Er wordt evidence-informed gewerkt
ACTIE 3 De drugmonitor wordt uitgevoerd in 2025 om kwalitatieve gegevens te
verzamelen bij alle belanghebbenden over de lokale situatie
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: Drugmonitor wordt afgenomen in 2025 J/N
ACTIE 4 De stedelijke overheid laat zich informeren en adviseren inzake de actualiteit
en wetenschappelijke evoluties over de thematiek, onder andere door
deelname aan bovenlokale overlegstructuren
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: We nemen deel aan minstens 70% van de werkgroepen
van het VAD J/N
• Indicator: We nemen deel aan het Forum Lokaal Beleid
Noord-West Vlaanderen J/N
• Indicator: We nemen deel aan het Safe ’n Sound overleg
(Regio West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen) J/N
• Indicator: Bij actuele situaties wordt er een korte reflectie gemaakt in
samenwerking met het netwerk en deze wordt teruggekoppeld
naar de stedelijke overheid J/N
ACTIE 5 De link naar de lokale hogescholen of andere onderzoeksinstellingen
wordt gemaakt om het lokaal drugbeleidsplan evidence-informed te helpen
implementeren en evalueren
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: Er vindt minstens jaarlijks overleg plaats J/N
• Indicator: Er is vertegenwoordiging van de lokale hogescholen
binnen de adviesraad drugs J/N
ACTIE 6 Lokale good practices worden bevraagd en/of gedeeld met andere steden en
tussen partners binnen de stad
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: Aantal bevraagde good practices en
aantal gedeelde good practices
ACTIE 7 Bij de uitvoering van de acties wordt rekening gehouden met een groeiende
diverse samenleving. De facto wordt er telkens een cultuur sensitieve reflex
gemaakt
• Trekker: Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: Het netwerk wordt uitgebreid met partners die expertise
rond cultuursensitief werken binnenbrengen zodat er 		
binnen de drie voornoemde pijlers (preventie, hulpverlening en
repressie) cultuursensitief gewerkt wordt
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3.

Er is een duidelijke en participatieve overlegstructuur
ACTIE 8 Er is een jaarlijks netwerkmoment om uitwisseling en kennisdeling te
faciliteren tussen de verschillende betrokken actoren
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: Jaarlijks netwerkmoment georganiseerd J/N
• Indicator: Het jaarlijks netwerkmoment wordt positief geëvalueerd door
de aanwezigen, met een minimum gemiddelde score van 7/10
ACTIE 9 Er worden diverse overlegstructuren georganiseerd (bv. adviesraad
drugbeleid, werkgroep bijzondere jeugdzorg, werkgroep onderwijs, werkgroep
positief uitgaan Brugge) of aan geparticipeerd (bv. werkgroepen zonaal
veiligheidsplan, werkgroep preventieve gezondheidszorg van lokaal sociaal
beleid, werkgroep goed gebruik openbaar domein), waarbij samenwerking en
afstemming gerealiseerd wordt tussen betrokken partners
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: De overlegstructuren worden minstens 2 keer per jaar 		
georganiseerd of gaan minstens 2 keer per jaar door J/N
• Indicator: De relevante partners en belanghebbenden zijn op de hoogte
van en werken mee aan de implementatie van het 			
drugbeleidsplan en informeren op gepaste tijde de adviesraad
over stand van zaken en het nemen van eventuele beslissingen
ACTIE 10 Er is een informatief aanspreekpunt en er wordt gecommuniceerd
naar burgers en intermediairs over de verschillende acties binnen het
drugbeleidsplan en over relevante actualiteit en onderzoek
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: Er zijn minstens volgend aantal communicatiemomenten 		
via volgende communicatiekanalen: Facebook (12), Stadsmagazine (2), nieuwsberichten website (2), updaten webpagina’s
(2), nieuwsflashes Mailchimp (12), persmomenten in het geval van
nieuwe projecten
• Indicator: Aantal jaarlijkse beantwoorde adviesvragen of meldingen
ACTIE 11 Ervaringsdeskundigen participeren op een doordachte, relevante manier aan
de implementatie en evaluatie van het beleids- en actieplan
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: Er is minimum één inspraakmoment J/N
• Indicator: De stem van ervaringsdeskundigen is terug te vinden
in het beleid J/N
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Productdoelstellingen
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1.

ER IS MINDER RISICOVOL GEBRUIK VAN MIDDELEN

1.1 Organisaties in verschillende settingen worden
ondersteund in het preventief werken rond alcohol
en andere drugs, waarbij de settingen onderwijs
(B-stroom, BSO en DBSO) en jeugd (bijzondere
jeugdzorg) prioritair zijn
Er wordt bij onderstaande acties een onderscheid gemaakt naar specifieke settingen en
een gepaste aanpak op het preventiecontinuüm. In bepaalde settingen, zoals bijvoorbeeld
het algemeen secundair onderwijs, wordt op universele preventie ingezet naar de
volledige doelgroep, terwijl er in andere settingen, bv. het deeltijds beroeps secundair
onderwijs, er op basis van de aanwezige risicofactoren selectieve en geïndiceerde
preventie op maat van de betreffende setting aangeboden wordt in combinatie met een
interne en externe begeleiding.
ACTIE 12 Intermediairs kunnen beroep doen op diverse vormen
deskundigheidsbevordering
• Trekker: CGG Noord-West Vlaanderen
• Indicator: Aantal bereikte intermediairs met deskundigheidsbevorderende
acties per kwartaal
ACTIE 13 Organisaties worden gestimuleerd en inhoudelijk ondersteund in het
ontwikkelen, implementeren, evalueren en actualiseren van een eigen
drugbeleidsplan (organisatiecoaching)
• Trekker: CGG Noord-West Vlaanderen
• Indicator: Aantal coachings die zijn doorgegaan
• Indicator: Aantal organisaties met een recent geactualiseerd drugbeleid op
de 4 pijlers: visie, educatie, regelgeving en zorg
ACTIE 14 Intermediairs kunnen gebruik maken van preventiematerialen (bv. brochures,
posters, educatief materiaal) en activiteiten (bv. educatief theater) om
preventief aan de slag te gaan met hun doelgroep
• Trekker: CGG Noord-West Vlaanderen
• Indicator: Aantal jaarlijkse uitleningen (bij CGG Noord-West
Vlaanderen, LOGO Brugge-Oostende, Lokale Politie Brugge,
Gezondheidsbibliotheek CM, dienst Preventie & Samenleven Stad
Brugge) van voornoemde preventiematerialen
• Indicator: Aantal bezoekers van de jaarlijkse georganiseerde preventieve
activiteiten
ACTIE 15 Om juiste verwachtingen te creëren en proactief samen te werken tussen
Lokale Politie Brugge, Openbaar Ministerie, de dienst Preventie & Samenleven
en organisaties binnen de setting onderwijs (cfr. omzendbrief PLP 41) en
bijzondere jeugdzorg, worden de bestaande samenwerkingsprotocollen
tweejaarlijks geactualiseerd en bekend gemaakt naar relevante intermediairs
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: Tweejaarlijkse evaluatie waarin het verloop van de samenwerking
door de leden positief werd bevonden
• Indicator: Aantal bekendmakingsacties
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1.2 De informele settingen rondom jongeren worden
ondersteund in het preventief werken, waarbij gezin
(zoals – kwetsbare – ouders) en vrije tijd prioritair zijn
ACTIE 16 Er is een deskundigheidsbevorderend aanbod rond middelengebruik naar
ouders van jonge tieners, met aandacht voor gepaste methodieken voor
kwetsbare gezinnen
• Trekker: Huis van het Kind
• Indicator: Er is een jaarlijks aanbod op maat J/N
ACTIE 17 Er is gerichte detectie, toeleiding en ondersteuning van kinderen van ouders
met een afhankelijkheidsproblematiek (KOAP)
• Trekker: CGG Noord-West Vlaanderen
• Indicator: Kindreflex wordt structureel ingebed J/N
• Indicator: Er is een aanbod deskundigheidsbevordering naar
eerstelijnswerkers J/N
ACTIE 18 Jeugdwerkinitiatieven (jeugdbewegingen, jeugdhuizen...) worden gestimuleerd
en ondersteund bij het opmaken van een drugbeleidsplan, het organiseren van
evidence based preventie-activiteiten en indien relevant een bar- en fuifbeleid
via het Joint Effort Project, met oog voor peer support
• Trekker: JAC
• Indicator: % aantal jeugdverenigingen met een geactualiseerd
drugbeleidsplan dat de vier pijlers bevatten (visie, regelgeving,
educatie en zorg)
• Indicator: Er is een link met het stedelijk subsidiereglement
ACTIE 19 Sportclubs worden gestimuleerd en ondersteund bij het opmaken van een
drugbeleidsplan
• Trekker: Coördinator drugbeleid
• Indicator: Aantal sportclubs die jaarlijks deelnemen aan een
coachingtraject
• Indicator: Er is een link met het stedelijk subsidiereglement
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1.3 De norm van niet-gebruik bij illegale drugs en het
versterken van beschermende sociale normen van
alcoholgebruik bij jonge adolescenten wordt blijvend
ondersteund
ACTIE 20 Sensibilisering van de Bruggelingen over de maximum aanbevolen
hoeveelheid (cfr. VAD-richtlijn) en de risico’s van alcoholgebruik en informeren
van Bruggelingen omtrent de echte prevalentiecijfers van alcohol en andere
drugs om overschatting tegen te gaan
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: Aantal Vlaamse campagnes (bv. Tournée Minerale, Bijzonder
Zonder…) die lokaal werden geïmplementeerd J/N
ACTIE 21 Stad Brugge toont het goede voorbeeld binnen de eigen organisatie en
stadsbestuur
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: Op alle stadsevenementen is er een betaalbaar en aantrekkelijk
alternatief aanbod J/N
• Indicator: Er is een geactualiseerd intern drugbeleid binnen Groep Brugge

1.4 De kennis, attitude en sociale vaardigheden van
intermediairs om vroegtijdig te kunnen herkennen,
exploreren en indien nodig doorverwijzen bij
risicogroepen wordt bevorderd (prioritair: kwetsbare
jongeren, mensen met een beperking, daklozen)
ACTIE 22 De vorming “Omgaan met (vermoedens van) druggebruik” wordt
georganiseerd in open aanbod of op vraag van een organisatie
• Trekker: CGG Noord-West Vlaanderen
• Indicator: Jaarlijks bereikte aantal aanwezigen
• Indicator: Percentage positieve evaluaties (minimum 7 op 10)
ACTIE 23 Intermediairs die in contact komen met druggebruikende personen kunnen
gebruik maken van consult, advies en coaching i.k.v. casusbespreking
• Trekker: DET
• Indicator: Jaarlijks aantal consults, adviezen of coachings i.k.v.
casusbespreking
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1.5 Uitgaanders ondervinden minder alcohol- en
druggerelateerde schade
ACTIE 24 Café-uitbaters, organisatoren en winkeliers worden geïnformeerd en
gesensibiliseerd omtrent een correct verkoop- en/of schenkgedrag (wetgeving,
alcoholvrije alternatieven, deurbeleid etc.) bij alcohol en verkoop of gebruik
van illegale middelen
• Trekker: Preventiewerker uitgaan
• Indicator: Jaarlijks aantal adviezen en berichtgevingen gericht naar
café-uitbaters, organisatoren en winkeliers, waaronder ook de
bekendmaking van Vlaamse campagnes (bv. Tournée Minérale)
• Indicator: Jaarlijks aantal deelnemers aan vormingen m.b.t. correct
verkoop- en schenkgedrag
• Indicator: Aantal extra sensibiliseringsacties bij risicomomenten
(100-dagenviering, einde examens, dag van de jeugdbeweging,
etc.)
• Indicator: Aantal terreinbezoeken
• Indicator: Aantal technopreventieve adviezen
ACTIE 25 De 'Lokale monitor alcohol & jongeren' wordt uitgevoerd als onderdeel van de
lokale omgevingsanalyse, een preventief onderzoek dat nagaat of de wetgeving
inzake alcohol schenken en verkoop wordt nageleefd (m.b.v. ‘mysterie
shoppers’), afwisselend naar detailhandel en cafés
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: In 2025 wordt het rapport uitgebracht en verwerkt in de
omgevingsanalyse na onderzoek bij handel en cafés
ACTIE 26 Peer support initiatieven, zoals Safe ’n sound, fuifambassadeurs en
sfeerbeheer, worden gestimuleerd en ondersteund
• Trekker: Preventiewerker uitgaan
• Indicator: Jaarlijks aantal relevante fuiven en evenementen waarop
aanwezigheid van peer support initiatieven georganiseerd wordt
ACTIE 27 Organisatoren van evenementen met een vergunningplicht, krijgen gericht
advies en voorwaarden m.b.t. alcohol- en druggebruik (bv. prijssetting,
alcoholvrij aanbod, gebruik sensibiliseringsmateriaal…)
• Trekker: Preventiewerker uitgaan
• Indicator: Jaarlijks aantal gegeven adviezen t.o.v. aantal afgegeven
vergunningen
• Indicator: Jaarlijks % risico-evenementen waar er wordt voorzien in
alcoholarme en of alcoholvrije alternatieven t.o.v. afgegeven
vergunningen
• Indicator: Jaarlijkse terreinbezoeken
• Indicator: Er is een duidelijke richtlijn die bepaalt wat risico-evenementen
zijn
• Indicator: Advies en voorwaarden zijn opgenomen in de
verhuurovereenkomsten van fuifzalen
• Indicator: Aantal overleggen (evaluatie- en coördinatievergaderingen en
veiligheidsoverleggen)
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ACTIE 28 Evenementenorganisatoren worden gestimuleerd en ondersteund in
de implementatie van de services binnen Quality Nights (clubs en grote
evenementen), Feest Wijzer (kleinere fuiven) en Attent (jeugdhuizen) voor
een gezonder en veiliger uitgaansklimaat. Festivals worden gestimuleerd en
ondersteund in het uitwerken van een evenwichtig alcohol- en drugbeleid
• Trekker: Preventiewerker uitgaan
• Indicator: Aantal aangesloten clubs/fuiven/evenementen/festivals dat
deelneemt aan Quality Nights, Feest Wijzer, Attent en evenwichtig
drugbeleid op festivals
ACTIE 29 Uitgaanspersoneel kunnen beroep doen op deskundigheidsbevordering
inzake omgaan met mensen onder invloed van middelen, waaronder ook
vertegenwoordigers van jeugdbewegingen en studentenclubs
• Trekker: Preventiewerker uitgaan
• Indicator: Jaarlijks aantal deelnemers op vormingen
• Indicator: De vorming wordt positief geëvalueerd (gemiddeld meer dan 7 op
10)
ACTIE 30 Het doopcharter wordt jaarlijks ondertekend met duidelijke afspraken rond
alcohol en ander middelengebruik in studentenclubs
• Trekker: Coördinator Brugge studentenstad
• Indicator: Doopcharter wordt jaarlijks ondertekend door alle Brugse
studentenclubs J/N
ACTIE 31 Drugpreventie wordt meegenomen in het vernieuwd subsidiereglement voor
jongerenfuiven – en evenementen
• Trekker: Jeugddienst
• Indicator: Er is een herwerkt subsidiereglement met advies en/of
voorwaarden ikv drugpreventie
ACTIE 32 Er is een leeftijdscontrole naar jongeren van respectievelijk -16 of -18 in het
uitgaan (bv. door middel van leeftijdsbandjes, uitrol age checkers...)
• Trekker: Preventiewerker uitgaan
• Indicator: Aantal sensibiliserende adviezen
• Indicator: Tegen 2025 zijn er 5 age checkers geïnstalleerd
• Indicator: Aantal jaarlijkse toepassingen age checkers

13

1.6 Het fenomeen medicatie wordt meegenomen in de
betreffende settings, waaronder BuSO (combinatie van
psychofarmaca met alcohol/cannabis) en ouderenzorg
(alternatieven voor psychofarmaca inbedden in het
dagelijkse leven binnen een organisatie)
ACTIE 33 Het fenomeen medicatie wordt meegenomen in het aanbod
deskundigheidsbevordering naar intermediairs. Er is een specifiek aanbod
gericht naar onder andere intermediairs die werken met jongeren met adhd
of autisme, intermediairs in de eerstelijnszorg (apothekers, zorgverstrekkers,
huisartsen…)
• Trekker: CGG Noord-West Vlaanderen
• Indicator: Jaarlijks aantal bereikte intermediairs bij het
deskundigheidsbevorderend aanbod omtrent medicatie
ACTIE 34 Organisaties in de ouderenzorg worden gestimuleerd in het inbedden van
alternatieven voor psychofarmaca in het dagelijks leven binnen de organisatie
• Trekker: CGG Noord-West Vlaanderen
• Indicator: Er wordt jaarlijks een organisatie in de ouderenzorg gecoacht J/N
ACTIE 35 Binnen de campagne ‘Rij Zonder Alcohol en Drugs #ZAD’ is er een luik naar
medicatiegebruik in het verkeer
• Trekker: Werkgroep ROI
• Indicator: Er is een aanbod specifiek naar intermediairs in de
eerstelijnszorg
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1.7 Er wordt ingezet op het verhogen van de kennis van
risico’s van gebruik, attitude, vaardigheden en sociale
norm bij personen die zich in het verkeer begeven
ACTIE 36 De campagne “Rij Zonder Alcohol en Drugs #ZAD” zorgt voor een integrale
aanpak in het sensibiliseren naar rijden onder invloed, waarbij alle
communicatie over preventie en repressieve acties in deze campagne worden
gekaderd, en er aangepaste communicatie is naar relevante doelgroepen
• Trekker: Werkgroep ROI
• Indicator: Er is een inventaris opgemaakt met relevante doelgroepen
• Indicator: Jaarlijkse campagne naar een specifieke relevante doelgroep
• Indicator: Jaarlijks aantal communicatieberichten binnen de campagne
ACTIE 37 Er worden jaarlijks preventieve acties uitgevoerd op relevante locaties om
burgers te sensibiliseren over rijden onder invloed
• Trekker: Werkgroep ROI
• Indicator: Jaarlijks worden 4 preventieve acties uitgevoerd
ACTIE 38 Het thema verkeer wordt meegenomen binnen het aanbod
preventiematerialen en deskundigheidsbevorderende acties
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: Er is preventiemateriaal inzake thema rijden onder invloed
beschikbaar en dit wordt jaarlijks gericht bekendgemaakt J/N
• Indicator: Jaarlijks aantal partners dat materiaal ontleent
• Indicator: Bij infosessies en vormingen wordt het thema rijden onder
invloed aangehaald J/N
ACTIE 39 Er wordt ingezet op voldoende alternatieven opdat uitgaanders veilig naar huis
kunnen gaan en zelf niet moeten rijden (bv. openbaar vervoer 's nachts)
• Trekker: Preventiewerker uitgaan
• Indicator: Aanbod alternatieve mogelijkheden worden onderzocht in
samenwerking met betrokken partners (werk & ondernemen, De
Lijn, taxibedrijven …)
• Indicator: Fuif- en evenementenorganisatoren maken alternatieve
mogelijkheden (lokaal overnachten, openbaar vervoer, taxi, fiets,
etc.) toegankelijk en bekend aan hun publiek
ACTIE 40 Er worden alcolabs (een vaste alcoholtester waarmee snel en nauwkeurig
de alcoholintoxicatie kan gemeten worden) geplaatst op relevante
uitgaanslocaties en parkings
• Trekker: Preventiewerker uitgaan
• Indicator: Tegen 2025 worden er 5 alcolabs geplaatst
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2.

Er is minder druggerelateerde criminaliteit en afname
van onveiligheidsgevoelens en overlast
ACTIE 41 Er is toezicht op de gokinstanties (gokkantoren, speelhallen en de verkoop
van loterijen aan minderjarigen), naar verstoring van de openbare orde, naar
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken of het niet naleven
van de voorwaarden wat betreft de nevenactiviteit en naar de wet ten aanzien
van een persoon jonger dan achttien jaar
• Trekker: Werkgroep gokbeleid Brugge
• Indicator: Aantal jaarlijkse controles
• Indicator: Aantal convenanten (speelautomatenhal) of
concessieovereenkomst (casino) opgesteld bij nieuwe aanvragen
• Indicator: Aantal verzegelingen naar aanleiding van overtredingen

2.1 Onveiligheidsgevoelens, overlast en criminaliteit die
gepaard gaan met alcohol en andere drugs op openbare
plaatsen (zoals in de stationsbuurt, op pleintjes, in
parken) dalen
ACTIE 42 Er wordt rekening gehouden met advies over infrastructurele aanpassingen die
middelengebruik ontmoedigen bij het (her)inrichten van sociale omgevingen
(zoals bv. snoeiplan parken en pleinen, plaatsen van verlichting…)
• Trekker: GGOD
• Indicator: % jaarlijkse aantal adviezen vanuit GGOD t.o.v. het totaal aantal
dossiers
• Indicator: % jaarlijks aantal opgevolgde adviezen vanuit GGOD t.o.v. aantal
gegeven adviezen
• Indicator: Er is een overzicht met mogelijke onderbouwde infrastructurele
aanpassingen die middelengebruik ontmoedigen, zowel naar de
inrichting van nieuwe omgevingen, als naar de aanpassing van
bestaande (J/N)
ACTIE 43 Er zijn gerichte toezichtacties op relevante locaties, in overleg met partners
(scholen, welzijnsorganisaties…)
• Trekker: ZVP werkgroep drugs
• Indicator: Het aantal jaarlijkse acties
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2.2 Onveiligheidsgevoelens, overlast en criminaliteit
die gepaard gaan met alcohol en andere drugs in het
uitgaan (op fuiven, evenementen en uitgaansbuurten)
dalen
ACTIE 44 Er worden gerichte (zowel zichtbare als discrete) toezichtacties georganiseerd
om middelengebruik te ontraden op relevante locaties, in overleg met
partners
• Trekker: ZVP werkgroep drugs
• Indicator: Jaarlijks aantal gerichte toezichten
ACTIE 45 Er worden gerichte controles georganiseerd naar de verkoop van alcohol aan
minderjarigen
• Trekker: FOD volksgezondheid
• Indicator: Jaarlijks aantal controles
• Indicator: Jaarlijks aantal opgestelde PV’s
• Indicator: Aantal opvolgende overleggen met uitbater
ACTIE 46 Uitgaanslocaties waarbij herhaaldelijke overlast/overtredingen ikv
middelengebruik of -verkoop worden vastgesteld, worden opgevolgd door
middel van bestuurlijke handhaving
• Trekker: WG Bruhang
• Indicator: Aantal opgevolgde locaties na klachten

2.3 Onveiligheidsgevoelens, overlast en criminaliteit
die gepaard gaan met alcohol en andere drugs in het
voetbalmilieu dalen
ACTIE 47 Er worden acties uitgevoerd met een drughond tijdens bepaalde wedstrijden
(acties buitenspel)
• Trekker: Lokale Politie Brugge
• Indicator: Jaarlijks aantal acties ten opzichte van het aantal wedstrijden
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2.4 Het aantal ongevallen door het rijden onder invloed
daalt
ACTIE 48 Om de objectieve pakkans te verhogen, worden er op regelmatige basis
selectieve en aselectieve verkeerscontroles uitgevoerd
• Trekker: Werkgroep ROI
• Indicator: Minstens 80 % van de 24 jaarlijkse verkeerscontroles worden
georganiseerd
• Indicator: Evolutie van de verhouding tussen positieve en totaal geteste
bestuurders bij ongevallen
ACTIE 49 Om de subjectieve pakkans te verhogen, wordt er over verkeerscontroles
online gecommuniceerd
• Trekker: Werkgroep ROI
• Indicator: Aantal aankondigingen van controles op Facebook en website
(Lokale Politie Brugge en Stad Brugge)
• Indicator: Aantal communicaties met positief geformuleerde resultaten van
de controle op Facebook en website (Lokale Politie Brugge en
Stad Brugge)
ACTIE 50 Bij ongevallen wordt systematisch een drugtest (speekseltest) uitgevoerd
om aan de hand van deze cijfers een beter beeld te kunnen krijgen van de
prevalentie van rijden onder invloed van illegale drugs.
• Trekker: Werkgroep ROI
• Indicator: % afgenomen speekseltest t.o.v. aantal ongevallen
ACTIE 51 Er worden pistes onderzocht om een gerichter en efficiënter toezicht op de
naleving van de voorwaarden (bv. rijverboden, alcoholslot) bij veroordelingen
mogelijk te maken (bv. met behulp van het ANPR-netwerk)
• Trekker: Werkgroep ROI
• Indicator: Er is een rapport met mogelijke pistes J/N

2.5 Het parket voert een coherent vervolgingsbeleid inzake
vastgestelde inbreuken op de wetgeving rond alcoholen andere drugs
ACTIE 52 Het Openbaar Ministerie voert een coherent beleid inzake vastgestelde
inbreuken op de wetgeving rond alcohol- en andere drugs
• Trekker: Openbaar Ministerie
• Indicator: Coherent beleid J/N
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3.

Er is een geïntegreerde en herstelgerichte zorg voor
mensen met problematisch middelengebruik

3.1 De omgeving van gebruikers grijpt vroegtijdig in als er
signalen zijn die wijzen op (problematisch) gebruik
ACTIE 53 Instrumenten en vorming worden aan intermediairs aangeboden om
deskundiger te worden in vroegdetectie, risico-inschatting, screening en
kortdurende interventies
• Trekker: CGG Noord-West Vlaanderen
• Indicator: Jaarlijks aantal bereikte intermediairs
• Indicator: Het vormingsaanbod wordt positief geëvalueerd (gemiddeld >
7/10)
• Indicator: Relevante instrumenten zijn opgenomen in het gratis uitleenbaar
preventieaanbod en hun beschikbaarheid wordt bekendgemaakt
ACTIE 54 Er is een jaarlijks aanbod deskundigheidsbevordering voor politiepersoneel
(o.a. wijkinspecteurs en interventieploegen) over doorverwijzen in geval van
middelengebruik
• Trekker: ZVP werkgroep drugs
• Indicator: Jaarlijks aantal deelnemers
• Indicator: Positieve evaluatie van het aanbod (gemiddeld meer dan 7 op 10)
ACTIE 55 Het Openbaar Ministerie kan gebruik maken van therapeutisch advies inzake
druggerelateerde dossiers van minderjarigen
• Trekker: DET
• Indicator: Het Openbaar Ministerie maakt indien opportuun gebruik van het
beschikbaar therapeutisch advies
ACTIE 56 Intermediairs kunnen beroep doen op outreachende screening in kader van
ernst-inschatting
• Trekker: DET
• Indicator: Jaarlijks aantal outreachende screenings
• Indicator: Jaarlijkse bekendmakingsronde
ACTIE 57 Het vroeginterventietraject voor jongeren (-25) met een problematisch gebruik
(ViDA), wordt breder bekendgemaakt en uitgebreid naar de thema’s gamen en
gokken
• Trekker: DET
• Indicator: Jaarlijks aantal jongeren dat wordt doorverwezen naar het
vroeginterventietraject
• Indicator: Jaarlijks aantal jongeren die het vroeginterventietraject succesvol
afronden
ACTIE 58 Intermediairs kunnen gebruik maken van advies en consult vanuit de
drughulpverlening over specifieke casussen
• Trekker: DET
• Indicator: Jaarlijks aantal gegeven adviezen/consulten
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ACTIE 59 Om de samenwerking te bevorderen en zorgcontinuïteit te bekomen worden er
periodieke intervisiegroepen georganiseerd zodat bruggen gebouwd worden
tussen verschillende organisaties en sectoren
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: Jaarlijks aantal bijeenkomsten van de intervisiegroepen
• Indicator: Jaarlijkse evaluatie van de betrokkenheid van de verschillende
sectoren
ACTIE 60 Lokale ziekenhuizen worden ondersteund in het ontwikkelen en verankeren
van een zorgpad alcohol, het voorzien van opleiding en sensibilisering van het
zorgpersoneel, en het aanbieden van medisch-psychosociale ondersteuning
door het versterken van intra- en extramurale netwerken
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: Aantal samenwerkingsmomenten
ACTIE 61 Ingeval van betrapping van minderjarigen op drugs door de lokale politie,
worden de ouders betrokken en wordt er correct doorverwezen naar ViDA
• Trekker: ZVP werkgroep drugs
• Indicator: Er is een stroomdiagram voor warme doorverwijzing
ACTIE 62 Wanneer tijdens een politiecontrole op alcohol en drugs een persoon met
problematisch middelengebruik blijkt te kampen, wordt het aanbod aan
hulpverlening bekendgemaakt
• Trekker: Werkgroep ROI
• Indicator: Er is een stroomdiagram om het aanbod aan hulpverlening
bekend te maken
ACTIE 63 Er wordt via deskundigheidsbevordering ingezet op vroegdetectie bij
organisaties die een werking aan huis aanbieden (vrijwilligers die werken rond
eenzaamheid, coronabuddy’s, maaltijdbedeling, etc.)
• Trekker: CGG Noord-West-Vlaanderen
• Indicator: Jaarlijks aantal infosessies
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3.2 Er wordt ingezet op het laagdrempeliger maken van
de toegang tot kwaliteitsvolle opvang, begeleiding en
behandeling van mensen met problemen rond alcohol
en andere drugs
ACTIE 64 De doorverwijsgids voor ouders en opvoedingsfiguren bij vragen over
middelengebruik i.f.v. het bekendmaken van de verschillende (drug)
hulpverlening en hun aanbod wordt uitgebreid met het aanbod omtrent gokken
en gamen
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: De doorverwijsgids wordt tweejaarlijks herwerkt J/N
ACTIE 65: Op vraag van het netwerk wordt een trainingsaanbod “Motiverende
gespreksvoering” georganiseerd om gebruik bespreekbaar te maken in functie
van een efficiënte doorverwijzing
• Trekker: CGG Noord-West Vlaanderen
• Indicator: Jaarlijks wordt het netwerk bevraagd wat betreft de nood aan dit
trainingsaanbod
• Indicator: Wanneer het aanbod wordt ingericht: jaarlijks aantal deelnemers
• Indicator: Wanneer het aanbod wordt ingericht, wordt het positief
geëvalueerd (gemiddeld > 7/10)
ACTIE 66 Er is een centraal aanmeldpunt Drugsexpertiseteam voor
drughulpverleningsgerelateerde vragen
• Trekker: DET
• Indicator: Er vindt een jaarlijks bekendmakingsronde plaats, waarbij
getracht wordt het aanmeldpunt binnen organisaties tot op niveau
van de medewerkers bekend te maken
• Indicator: Jaarlijks aantal aanmeldingen bij aanmeldpunt
ACTIE 67 Intermediairs kunnen beroep doen op outreachende begeleiding om een
inschatting te maken van gebruik met al dan niet een toeleiding tot de juiste
hulpverlening, op locatie die voor de client zelf het meest comfortabel voelt,
en in functie van ondersteuning/uitbouw van het netwerk
• Trekker: DET
• Indicator: Jaarlijks aantal uitgevoerde outreachende begeleidingen
ACTIE 68 Het online infopunt De Druglijn, waar iedereen terecht kan met vragen over
alcohol, illegale middelen, gamen, gokken en medicatie is gekend
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: De Druglijn wordt bekendgemaakt en meegenomen in de
reguliere communicatie
• Indicator: De Vlaamse bekendmakingscampagnes van De Druglijn worden
lokaal geïmplementeerd

ACTIE 69 Bij aanmelding in de drughulpverlening is er een multidisciplinair overleg
waarin gekeken wordt wat de meest gepaste drughulp is (vroeg genoeg een
juiste inschatting maken wat de meest gepaste hulp is op dat moment)
• Trekker: DET
• Indicator: Aantal multidisciplinaire overleggen per jaar
ACTIE 70 Er wordt ingezet op beeldvorming en de-stigmatisering van middelengebruik
en afhankelijkheid naar zowel burgers als intermediairs
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: Vlaamse campagnes worden lokaal geïmplementeerd (bv. Zonder
Invloed, Te Gek) J/N
• Indicator: De partners binnen het netwerk drugbeleid communiceren met
bewust taal- en beeldgebruik over de thematiek

3.3 Er is voldoende aanbod kwaliteitsvolle opvang,
begeleiding en behandeling van mensen met
problemen rond alcohol en andere drugs
ACTIE 71 Het bestaande aanbod wordt in kaart gebracht in een duidelijk overzicht
• Trekker: DET
• Indicator: Actueel (online) overzicht aanbod bestaat J/N
ACTIE 72 Er wordt een (groeps)aanbod uitgewerkt voor jongvolwassenen met een
problematisch game- of gokgedrag
• Trekker: Werkgroep drugbeleidsplan
• Indicator: Aanbod wordt voorbereid en opgestart J/N
ACTIE 73 Er wordt crisisondersteuning (aanklampende mobiele crisisinterventie en
crisisbegeleiding beperkt in tijd) aan huis voor minderjarigen georganiseerd
specifiek voor crisissen m.b.t. middelengebruik. Voor meerderjarigen valt dit
aanbod onder het mobiel crisisteam.
• Trekker: Kompas aan Huis (WINGG)
• Indicator: Aanbod aan crisisondersteuning blijft stabiel J/N
• Indicator: Aantal crisisondersteuningen aan huis voor minderjarigen
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3.4 Knelpunten en hiaten inzake drughulpverlening
worden gedetecteerd en gesignaleerd naar bevoegde
instanties
ACTIE 74 Tekorten en hiaten inzake drughulpverlening worden verzameld, onderzocht
en gesignaleerd aan de bevoegde overheden en instanties
• Trekker: Werkgroep drugbeleidsplan
• Indicator: Aantal nota’s naar bevoegde overheden en instanties

3.5 Er is een schadebeperkende aanpak bij de specifiek
kwetsbare doelgroep (zware chronische gebruikers,
heroïnegebruikers, daklozen, gedetineerden, mensen
met een beperking…)
ACTIE 75 Zorgmijdende thuisloze gebruikers kunnen terecht in (individuele) langdurige
opvang / woningen waarbij gebruik geen exclusiecriterium is maar wel
gepaard met een intensieve begeleiding
• Trekker: OCMW en CAW
• Indicator: Aantal plaatsen in opvang/woningen ten opzichte van aantal
zorgmijdende gebruikers
ACTIE 76 Er is een integrale aanpak om prikongevallen te voorkomen
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: Er is een protocol drugsafval (zwerfspuiten, lachgascapsules
en druglabo's) met betrokken stadsdiensten en politie om het
fenomeen in kaart te brengen en veilig op te ruimen J/N
ACTIE 77 Er wordt gekeken of er kan worden tegemoet gekomen aan de nood om
outreachend en laagdrempelig contact te leggen met kwetsbare personen op
het openbaar domein met een al dan niet zichtbare middelenproblematiek
• Trekker: Coördinator lokaal drugbeleid
• Indicator: Aantal doelgroepcontacten / aantal outreachende profielen
ACTIE 78 Relevante partners maken gebruik van het Early Warning System
• Trekker: Coördinator drugbeleid
• Indicator: Het Early Warning System wordt bekendgemaakt aan relevante
partners J/N
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3.6 De uitwisseling en kennismaking tussen de
eerstelijnszorg, de (drug) hulpverlening en andere
actoren wordt gestimuleerd
ACTIE 79 Bestaande overlegstructuren en werkgroepen worden uitgebreid waar
nodig met partners uit relevante sectoren zoals gezondheid (apothekers,
huisartsen), justitie en politie, werk en wonen
• Trekker: Coördinator drugbeleid
• Indicator: Diverse samenstelling van de bestaande overlegstructuren
(bv. netwerkgericht overleg, intervisiegroepen, netwerkmoment,
etc.) J/N
ACTIE 80 Vanuit het hulpverleningsaanbod moet er aandacht zijn voor problematieken
op verschillende levensgebieden om een succesvol verloop van het traject te
verhogen
• Trekker: DET
• Indicator: Bij indicatiestelling en multidisciplinair overleg wordt dit
standaard meegenomen J/N
ACTIE 81 Er wordt ingezet op sociale activering en arbeidsactivering van (voormalige)
personen die middelen gebruiken
• Trekker: Brugge(n) voor Jongeren (jongvolwassenen), OCMW
(jongvolwassenen en volwassenen). Voorbeeld van een concreet
project binnen deze structuren: ‘Kzien van tel
• Indicator: Aantal lopende trajecten met personen met een (bijkomende)
middelenproblematiek
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Verklarende afkortingen- en begrippenlijst
Age checker: GDPR-proof controlesysteem voor leeftijdscategorisering op basis van eID
Bruhang: Werkgroep Bestuurlijke Handhaving Brugge
Bestuurlijke handhaving: het geheel van preventieve en repressieve bestuurlijke
maatregelen dat kan verhinderen dat de (georganiseerde) criminaliteit zich, verdoken
onder legale activiteiten, in onze maatschappij kan vestigen of, met respect voor de
basisbeginselen van een goede rechtspleging, ontdekte (georganiseerde) criminaliteit
een halt kan toeroepen of kan sanctioneren
CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk
CGG: Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
DET: Het Drugs Expertise Team is een initiatief van De Sleutel en CGG Noord-WestVlaanderen, partners binnen het Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen
Early Warning System: Indien er concrete aanwijzingen zijn dat bepaalde (nieuwe) en
gevaarlijke producten circuleren in België of in onze buurlanden dan wordt er een EWSbericht verstuurd naar alle adressen die opgenomen zijn in het EWS-adressenbestand.
Dit bestand bevat hulpverleners, preventiewerkers, artsen, spoedgevallendiensten,
beleidsmakers, kruisdiensten... Als het grote publiek ingelicht moet worden,
onderneemt Sciensano de nodige acties (federale onderzoekscentrum voor de
volksgezondheid, de diergezondheid en de voedselveiligheid)
FOD: Federale Overheidsdienst
GGOD: Goed Gebruik Openbaar Domein
Intermediairs: Mensen die professioneel met alcohol- of ander druggebruik in
aanraking kunnen komen, zoals preventiewerkers, psychologen en artsen, maar ook
leerkrachten, welzijnswerkers, uitbaters van nachtclubs, werkgevers, enzovoort.
JAC: Het jongerenaanbod van het CAW
KOAP: Kinderen van Ouders met een Afhankelijkheidsproblematiek
OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
OM: Openbaar Ministerie (= het parket)
Partners samenwerkingsprotocollen: De Sleutel Dagcentrum Brugge,
CGG Noord-West Vlaanderen, CAW Noord-West Vlaanderen
PV: Proces Verbaal
VAD: Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs
ViDA: Vroeginterventietraject Drugs en Alcohol
Werkgroep ROI: werkgroep rijden onder invloed, bestaande uit partners binnen Lokale
Politie Brugge en preventiedienst Stad Brugge
WINGG: West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid voor kinderen,
jongeren en hun context
ZVP: Zonaal Veiligheidsplan (bv. ZVP werkgroep drugs)
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