
                
                             

 

 
 
 

Jongeren en middelengebruik in een lokale context 
Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en Drugs 

 
Studienamiddag  

donderdag 17 juni 2010 
Auditorium Bell-Toren, Antwerpen 

 

 
In navolging van de Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor uit 2007, groeide vanuit het 
Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen (SODA) de nood aan relevante en betrouwbare 
gegevens over het middelengebruik van bepaalde jongeren in de stad Antwerpen. 
Een monitor is een instrument dat toelaat middelengebruik van jongeren in de tijd te 
volgen. Zo kunnen we trends en ontwikkelingen opvolgen. Dankzij dergelijke 
(actuele) gegevens kan een lokaal beleid gerichte maatregelen of interventies 
ontwikkelen en beleidsprioriteiten bijstellen.  
 
In opdracht van het SODA ontwikkelde het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek 
(ISD) een Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en Drugs voor het drugbeleid in de 
stad Antwerpen.   
 
Tussen 1 januari en 31 december 2009 werden een panelstudie onder 34 
sleutelfiguren, etnografisch veldwerk door zes community fieldworkers en aanvullend 
etnografisch veldwerk door de onderzoeker uitgevoerd. Er werden gegevens 
verzameld over o.a. de gebruikspatronen, de aanwezigheid van risicofactoren en de 
levensomstandigheden van spijbelaars, dak- en thuisloze jongeren, 
hardekernjongeren, allochtone jongeren en jongeren (tot 25 jaar) in de prostitutie.   
 
Tijdens deze studienamiddag zullen enerzijds het opzet en de resultaten van deze 
monitor worden besproken. Anderzijds wil deze studienamiddag een boeiende 
dialoog over de resultaten en concrete aanbevelingen mogelijk maken. 
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Programma 
  

 
 
  
13 uur Onthaal met koffie 
 
13.30 uur Verwelkoming 
 
13.45 uur Prof. Dr. Tom Decorte en Julie Tieberghien 
  Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD), Universiteit Gent 

Noden en behoeften van jongeren. Enkele bevindingen van de 
Antwerpse Monitor Jongeren en Alcohol en Drugs (AMJAD) nader 
bekeken. 

 
14.15 uur Dr. Ghislain Verstraete 

Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie (CICI), 
Universiteit Gent 

  Jongeren, welzijn en interculturaliteit onder de loep. 
 
14.45 uur Pauze 
 
15.15 uur Prof. Dr. Johan Deklerck 

Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), Katholieke Universiteit 
Leuven 

 Lokaal in helikopterperspectief. Over jongeren, dubbele kwetsbaarheid 
en de postmoderne samenleving. 

 
15.45 uur  Paneldiscussie met o.a. Monica De Coninck, schepen Sociale Zaken 

Antwerpen; Wim Van Springel, Vagga/Altox; Gert Donkers, Antwerps 
Drug Interventie Centrum; Cis Dewaele, Vlaams Straathoekwerk 
Overleg; Anouk Engels, Het Alternatief, CAW Metropool en de 
sprekers van de dag. 

 
  Moderator: Guy Redig (Adviseur Vlaamse Regering) 
 
  Debat met publiek 
 
16.45 uur Slot en conclusies 
 
17 uur Receptie 
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Praktische informatie 

 
Datum donderdag 17 juni 2010 
Plaats Auditorium Bell-toren 
   Francis Wellesplein 1 
   2018 ANTWERPEN 
 
 

Hoe kan u inschrijven? 
 

• Via e-mail: soda@stad.antwerpen.be 
 

• Telefonisch: 03 338 37 64 
 
De prijs voor deelname bedraagt 35 euro. Voor deze prijs ontvangt u ook het boek 
‘Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en Drugs’. 
U schrijft het bedrag over op rekeningnummer 412-6247281-74 met vermelding van 
Studiedag AMJAD, KP 1005 en uw naam, en organisatie of instelling. 
 
Indien u een factuur wil, mail ons dan uw naam, instelling, adres en eventueel btw-
nummer. U betaalt na ontvangst van het factuur. 
 

Inschrijven kan tot 4 juni 2010 
 
 

Wegbeschrijving 
 
Met de auto 
Parkings in de buurt (op ongeveer 10 minuten wandelen) vind je via 
www.parkereninantwerpen.be.  
 
Het gebouw is bereikbaar via de ring afrit Zuid (Hoboken – Centrum). 
• Komende vanuit Nederland volg richting Schelde. Sla rechtsaf bij de Leien. 
• Komende vanuit Gent volg Centrum (onder nieuw justitiepaleis door) dan komt u op 
de Leien. 
Volg de Leien richting noord. Rechts afslaan bij Bresstraat. U ziet het gebouw recht 
voor u. 
 
Met het openbaar vervoer 
Het treinstation Antwerpen-Zuid ligt op 15 minuten wandelen van Den Bell (zie ook 
op overzichtskaart). Dit station wordt aangedaan door de treinen Antwerpen – 
Boom/Puurs en Antwerpen – Gent/Oostende. 
 Tramlijnen 4 en 24 en buslijnen 1, 13, 290 en 500 rijden van daaruit langs Den Bell. 
  
Vanuit het treinstation Antwerpen Centraal rijden tramlijnen 12 en 24 en buslijnen 
1, 13, 23, 290 en 500 langs Den Bell. 
  
Vanuit het treinstation Antwerpen Berchem neemt u buslijn 30/34 (halte 
Balansstraat) tot aan Den Bell. 


