
VOOR WIE ? 

Het team verslavingspreventie wil men-
sen, organisaties en lokale besturen ster-
ker maken in het omgaan met tabak, alco-
hol en andere drugs, gokken en schermge-
bruik (o.a. gamen). We bieden coaching, 
consult en advies, vorming en intervisie 
aan in de sectoren onderwijs, vrije tijd en 
cultuur, gezondheid, welzijn, politie en 
justitie, arbeid en overheid. 
 

OPDRACHT 

Het team verslavingspreventie maakt sleu-
telfiguren en organisaties sterker in het 
omgaan met de aanwezigheid, het gebruik 
en misbruik van legale en illegale drugs. 
Het doel is te voorkomen dat mensen pro-
blemen krijgen met middelengebruik. In-
dien er toch problemen omwille van het 
middelengebruik optreden, willen we vol-
doende handvatten aanreiken om deze 
problemen zelfstandig aan te pakken. 
Naast tabak, alcohol en andere drugs bie-
den we ondersteuning in het omgaan met 
gokken en problematisch schermgebruik.  
 

Contact CGG VAGGA 
  Boomgaardstraat 7 
  2018 Antwerpen 
  Tel:  03/256 91 41 

  Mail:  preventietad@vagga.be 

        

Onze website:  www.vagga.be 

        

    

Verslavings-
preventie 

Hoe kan je ons bereiken? 

VAGGA Categoriale zorg 

http://www.vagga.be


 “Wij worden veelvuldig met 
middelengebruik, gokken en/of 
problematisch schermgebruik 
geconfronteerd. Kunnen we dan 
nog aan preventie doen?” 

Afhankelijk van doelgroep en 
context stelt preventie zich als 
doel: niet-gebruik stimuleren, 
de beginleeftijd uitstellen, pro-
blematisch gebruik voorkomen 
of schadelijke effecten van ge-
bruik beperken. 

Het team verslavingspreventie gaat 
steeds, samen met organisaties, op zoek 
naar initiatieven die op dat moment het 
meest aangewezen zijn. Onderstaande 
acties worden daarom telkens op maat 
aangeboden. 
 

COACHING van organisaties in het uit-

werken van een alcohol- en drugbeleid: 
een geheel van afspraken en procedures.  

 

 

VORMING EN TRAINING aan interme-

diairs over: basiskaders bij verslaving, 
signaalherkenning, motiverend wer-

ken, een drugbeleid opstellen … 

 

CONSULT EN ADVIES bij implemen-

teren van het beleid, bij organiseren 
van preventieactiviteiten naar de 

doelgroep, aanpak van problemen… 

 

INTERVISIE is een deskundige pro-

cesbegeleiding om gelijkwaardigen te 

laten leren van elkaar, met deelne-

mers van één of meerdere organisa-
ties.    

 

UITLEENDIENST van didactisch ma-
teriaal (spelmateriaal, alcoholbrillen, 

draaiboeken, lespakketten…) 

Non-profit organisaties 

• Vorming 
 - Binnen Stad Antwerpen en distric-

ten: gratis 
 - Buiten Stad Antwerpen en distric-

ten:  
80 euro per uur 
215 euro per dagdeel 
400 euro per dag  

• Coaching: gratis 
• Consult en advies: gratis 
 

Profit organisaties 

• Vorming 

  160 euro per uur 

  425 euro per dagdeel 

  800 euro per dag 

• Coaching: 160 euro per uur 

• Advies en consult: 160 euro per uur 

Bezoek zeker ook onze website! 
www.vagga.be/verslavingspreventie 

         

    
AANBOD OP MAAT 

PRIJZEN 


