
MAATREGELEN

1De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen acties en projecten 

om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Versterking van de systemen van mobiele sociale 

begeleiders van drugsgebruikers die kampen met 

sociale uitsluiting.

Het opstellen van een geactualiseerd repertorium 

van de gespecialiseerde structuren ter bevordering 

van de gezondheid en ter preventie van verslavin-

gen, bestemd voor niet-gespecialiseerde diensten.

De uitrol en versterking van het aanbod aan mul-

tidisciplinaire opleidingen voortzetten om voort 

te bouwen op de bestaande expertise binnen het 

Gewest en bij te dragen tot de uitwisseling van erva-

ringen tussen de actoren op het terrein.

De organisatie van communicatie- en preventie-

campagnes en de bewustmaking van de gebruikers 

ontwikkelen en versterken.

De snelle opsporing en identificatie van produ-

centen (bijvoorbeeld van cannabis) op het grond-

gebiedvan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

verbeteren.

De behoeften bepalen met betrekking tot een aan-

pak van de lokale drugsmarkten via het internet.

TRANSVERSALE OPDRACHT

“De begeleiding van slachtoffers en daders 

versterken”

Project voor een geïntegreerd centrum voor 

drugsgebruikers in grote bestaansonzekerheid

Sinds haar oprichting in 1995 richt de vzw 

Transit zich op opdrachten rond criminali-

teitspreventie, onthaal en resocialisatie van 

drugsverslaafden. Sinds 2016 verzekert BPV 

zich van de uitwerking, de implementatie en 

de opvolging van dit beleid via steun voor de 

belangrijkste opdrachten inzake opvang, 

coördinatie, opleiding en bewustmaking 

door de vzw. Een centraal project dat de ope-

rator samen met de gewestelijke partners 

ontwikkelt, is de oprichting van een geïnte-

greerd centrum voor drugsgebruikers in grote 

bestaansonzekerheid. Dit centrum, dat naar 

verwachting aan het einde van de cyclus van 

dit plan operationeel zal zijn, beantwoordt 

vooral aan maatregel 3.8 .

In het kader van dit thema ondersteunt BPV 

ook andere actoren uit de verenigingswereld 

voor een betere opvang van de gebruikers.
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Verder uitbouwen van een netwerk van Brusselse 

onderzoeksteams op het vlak van drugs om exper-

tise te ontwikkelen, die richting kan geven aan het 

beleid en te komen tot een betere kennis van de 

producten in omloop.

 

Het opzetten van een gediversifieerd aanbod van 

opvang van verslaafden en een betere begeleiding 

van de gebruikers.

De beeldvorming van verslavingen in relatie tot de 

veiligheid en het veiligheidsgevoel verfijnen door 

het verzamelen van gegevens, het ontwikkelen en 

opvolgen van indicatoren en het opstellen van ana-

lyses die het mogelijk maken gepaste antwoorden 

te formuleren.


