
AMSTERDAM GAMBLING & AWARENESS CONGRES 2022
Gokverslaving, de “verborgen” verslaving, wordt als gevolg van stigma en normalisering van het gokken regelmatig niet als zodanig 
herkend of op juiste waarde geschat. Het gevolg is onnodig extra persoonlijk leed en groter beslag op zorg- en ondersteunings-
kosten die voor rekening van de gemeente, maatschappij of zorgverzekeraar komen. Vele maatregelen en wetten ten spijt blijft 
het aantal gokverslaafden en de gokproblematiek daaromheen stijgen. Vanuit de samenleving willen wij samen met betrokken 
organisaties daar wat aan doen. 

SLICKS organiseert op donderdag 15 december 2022 als onafhankelijke partij, in samenwerking met  
Clientenbelang Amsterdam en de Gemeente Amsterdam, het Amsterdam Gambling & Awareness Congres. 

Het doel is om het publieke bewustzijn over gokproblematiek en alles wat daarmee samenhangt te vergroten. Te beginnen bij de 
Amsterdamse maatschappelijke organisaties en hun medewerkers. Juist daar waar de gevolgen zich manifesteren, is het nodig om 
de aard van het probleem te kunnen herkennen. 

Bottom-up georganiseerd krijgen ervaringsdeskundigen, hulp/zorgorganisaties en hulpverleners hier de mogelijkheid om samen 
hun kennis te verrijken om meer adequate hulpverlening en samenwerking op dat vlak mogelijk te maken. 

Dat begint bij kennis, inzicht en bewustwording over: 
• Wat zijn de oorzaken en gevolgen van onverantwoord gokgedrag?
• Hoe manifesteert zich dat in de maatschappij bijvoorbeeld op het gebied van financiën, wonen, werk/studie en relaties?
• Wat doen overheden en kansspelaanbieders met hun preventieve kansspelverslavingsbeleid en hoe zit het met de zorg-

plicht en het toezicht daarop?

Wij nodigen alle betrokken partijen in het veld van harte uit om mee te doen. In een open discussie krijgen zij de mogelijkheid om 
standpunten en zienswijzen te verwoorden.

Door de hele dag heen zijn stands van (zorg/ervaringsdeskundigen) organisaties te bezoeken en lopen er (ervarings-) deskundigen 
rond voor alle vragen rondom gokproblematiek. 

De dag is geslaagd als:
1. Deelnemers weten wat gokproblematiek inhoudt, waar het vandaan komt en wat eraan gedaan wordt of gaat worden.
2. Deelnemers kennis hebben van de vermenging van stedelijke en landelijke ontwikkelingen t.a.v. online en het landbased 

gokken, en van het preventiebeleid in Amsterdam.
3. Deelnemers gemotiveerd zijn om hét verschil te maken voor de Amsterdamse burger (o.a. 11.500 risico- en probleemspelers).
4. Deelnemers relevante contacten hebben kunnen leggen.

Een leuk, vibrerend en met Amsterdamse humor en bravoure gemengd congres. Zodat we niet alleen werken maar ook met zijn 
allen met plezier eraan terug kunnen denken. 

Aanmelden? 

Dat kan op http://www.slicks.info/agac2022 
en dan zien we je heel graag op 15 december om gezamenlijk gokverslaving uit z’n verborgen hoekje te halen.

www.slicks.info


