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VOOR WIE?
Het team verslavingspreventie wil 
mensen, organisaties en lokale 
besturen sterker maken in het 
omgaan met tabak, alcohol en 
andere drugs, gokken, gamen 
en internet. We bieden coaching, 
vorming, advies en consult aan de 
sectoren ‘onderwijs’, ‘gezondheid’, 
‘welzijn’, ‘arbeid’, ‘vrije tijd en cultuur’, 
‘overheid’ en ‘politie & justitie’.

OPDRACHT
Het team verslavingspreventie 
maakt sleutelfiguren en 
organisaties sterker in het omgaan 
met de aanwezigheid, het gebruik 
en het misbruik van legale en 
illegale drugs. Het doel is te 
voorkomen dat mensen problemen
krijgen met middelengebruik. Indien 
er toch problemen omwille van het 
middelengebruik optreden, willen 
we voldoende handvatten aanrei-
ken om deze problemen 
zelfstandig aan te pakken. Naast 
‘tabak, alcohol en andere drugs’ 
bieden we ondersteuning in het 
omgaan met gokken, gamen en 
compulsief gebruik van internet en 
nieuwe media. 

VERSLAVINGS-

PREVENTIE

ADRES

Boomgaardstraat 7
2018 Antwerpen

tel 03 256 91 41
fax 03 256  91 59

email: preventieTAD@vagga.be
www.vagga.be 



PRIJZEN

Non-profit organisaties:

 • Vorming:€ 75 per uur.
   € 200 per dagdeel
                      € 375  per dag

• Coaching: gratis. 

• Advies & consult: gratis.

Profit organisaties: 

• Vorming: € 150 per uur
        € 400 per dagdeel
        € 750 per dagdeel

• Coaching:  € 150 per uur. 

• Advies & consult: € 150 per uur.

AANBOD OP MAAT

“Wij hebben wel eens een beleid 
rond tabak, alcohol en drugs 
opgemaakt maar het is toch niet 
zo eenvoudig om dit consequent 
toe te passen. Situaties zijn zo 
verschillend.” 

ADVIES & CONSULT bij vragen 
over tabak, alcohol en andere 
drugs, bij implementeren van 
het beleid, bij organiseren van 
preventieactiviteiten naar de 
doelgroep, intervisie bij aanpak van 
problemen met gebruik...

“Wij worden veelvuldig met gebruik 
geconfronteerd. Kunnen we dan 
nog aan preventie doen?” 

Afhankelijk van doelgroep en 
context stelt preventie zich als 
doel: ‘niet- gebruik stimuleren’, 
de ‘beginleeftijd uitstellen’, 
‘problematisch gebruik voorkomen’ 
of ‘schadelijke effecten van gebruik 
beperken’.

Het team verslavingspreventie gaat 
altijd, samen met organisaties, op 
zoek naar die initiatieven die op dat 
moment het meest aangewezen 
zijn.

AANBOD OP MAAT

“ Wij worden in onze organisatie 
wel eens met gebruik 
geconfronteerd, maar iedereen 
reageert hier anders op.”

COACHING van organisaties in 
het uitwerken van een alcohol- 
en drugbeleid: een geheel van 
afspraken en procedures

“Ik heb zelf nooit gebruikt en ik 
ben helemaal niet op de hoogte 
van al die drugs. Ik vind het een 
belangrijk thema voor onze 
doelgroep maar voel me niet 
bekwaam genoeg om het op te 
nemen.” 

VORMING EN TRAINING aan 
intermediairs over: tabak, 
alcohol en andere drugs, 
signalen van gebruik, 
motiverend werken, een 
drugbeleid opstellen, …


