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Een preventieve aanpak wordt in zo veel beleids-
verklaringen genoemd dat je zou denken dat het 
niet meer nodig is ervoor te pleiten. toch blijven 
de intenties te vaak dode letter. Er is wetenschap. 
Er is praktijk. HoGent ging samen met 10 andere 
Europese partners aan de slag om het uitgebreide 
en amerikaanse Universal Prevention Curriculum 
begrijpelijker, korter en Europeser te maken.  
EmCDDa, het European monitoring Center for Drugs 
and Drug addiction, nam hier samen met HoGent  
de leiding in. 
 
De richtlijn “gebruik evidence based programma’s” 
is moeilijker op te volgen dan sommige beleids- 
makers denken. De training die het Europese team 
samenstelde, focust zich op de evidentie die er is 
en die in de Europese praktijk gehanteerd wordt. 

“Local and regional decision makers, opinion leaders, policy coordinators  
and leaders of NGO’s should follow this training: people who make  
important choices in prevention” 
gregor BUrkhart, principal scientific analyst on prevention, EmCDDa, co-author of EupC

Wat mag je verWaChten? 
 ▶  Kennis maken met preventie als wetenschap 

en de gemeenschappelijke taal die hierin wordt 
gebruikt: etiologie, epidemiologie, socialisatie, … .

 ▶  Aanleren van vaardigheden om beleidsmakers te 
overtuigen van preventie.

 ▶  Een kijk op evidence-based preventie.
 ▶  Effectieve Europese preventieprogramma’s.
 ▶  Tools voor de implementatie en evaluatie van 

preventie interventies.
 ▶  Introductie in preventie op school, thuis en de 

werkplaats.
 ▶  Principes van structurele preventie, media based, 

community based en environmental preventie.

WIe

hoe ga je aan de slag? 
Interactief…
… in groep oefenend op basis van EUPC-tools en 

instrumenten
… op basis van je eigen ervaring 
… aan de hand van reflecties op eigen praktijken
… met onderlinge uitwisseling
… met het curriculum waarin de theoretische 

handvatten terug te vinden zijn, in de hand.

Annemie Coone,  
trainer, master in de Criminologie

Femke De Wulf,  
co-trainer, master in het Sociaal Werk

Peer van der Kreeft,  
project leader, vormingswerker

kostprIjs
Dit initiatief is deel van een Europees gefinancierd piloot 
project. Daarom kan HoGent je de training gratis aanbieden. 
Inschrijven is wel noodzakelijk, de plaatsen zijn immers 
beperkt. In het pakket zit een Nederlandse versie van de 
EUPC-manual, koffie, thee en een broodjeslunch. 

InsChrIjven en InformatIe  

UPC-Adapt@hogent.be 
Vermeld je naam, organisatie en functie en de keuze 
tussen een of meerdere van de drie verdiepende modules. 
Inschrijven kan tot en met donderdag 8 maart 2018.

praktIsCh
De training bestaat uit twee delen. Het eerste deel is 
een tweedaagse verkennende module waarin alle 
componenten van het preventiecurriculum worden 
behandeld. Het tweede deel bestaat uit drie afzonderlijk 
te volgen dagen waarin telkens twee preventiedomeinen 
verder worden uitgediept. Je kan zelf kiezen aan welke 
van deze drie modules je deelneemt.

deel 1  Verkennende module    
 Maandag 19 en dinsdag 20 maart 2018

deel 2  Preventie op school en thuis (in de familie)  
 Donderdag 19 april 2018 

  Preventie op het werk en in de community
  Donderdag 26 april 2018
  Environmental- en media based preventie
  Donderdag 17 mei 2018

Je kiest tussen het bijwonen van een, twee of alle 
drie de modules. Elke deelnemer ontvangt gratis 
een Nederlandstalige versie van het EUPC preventie 
curriculum. Je ontvangt ook een certificaat van deelname. 

co-funded by the European Union

Waarom deelnemen? 
 ▶  Je wil je wetenschappelijke kennis over alcohol- en 

drugpreventie scherp stellen.
 ▶  Je wil als opiniemaker actuele manieren om aan 

bewustmaking te doen, leren kennen.
 ▶  Je wil je kijk op effectieve preventieprogramma’s 

actualiseren.
 ▶  Je hebt een focus op alcohol- en drugpreventie 

maar wil verruimen naar andere risicogebieden 
zoals geestelijke gezondheid, geweld, criminaliteit, 
voeding en fysieke activiteit, ...

voor WIe? 
 ▶  Experts in preventie van alcohol- en 

drugproblemen of andere domeinen.
 ▶  Decisionmakers die preventieknopen doorhakken 

op lokaal, regionaal of nationaal niveau.
 ▶  Opiniemakers die vinden dat voorkomen beter is 

dan genezen maar hun mening wetenschappelijk 
willen onderbouwen.

 ▶  Preventiewerkers of –verantwoordelijken met 
een coördinatiefunctie die gefundeerde keuzen 
moeten maken in strategie, programma of project.

 ▶  Beleidsmedewerkers (Vlaams, regionaal of lokaal) 
actief in het preventiedomein, medewerkers 
van partnerorganisaties of LOGO, preventie-
verantwoordelijken, intergemeentelijke 
preventiewerkers, gezondheidsambtenaren, ...  


