
 

 

 

 

 

 

 

 

Drugpreventieproject jeugdwerk Oudenaarde                  2020 - 2021 

 

 

 

JOINT EFFORT PROJECT (JEP) 

JEP is een initiatief in het kader van drugpreventie in samenwerking met  

Rotary Oudenaarde 

Stad Oudenaarde  

Jeugdcentrum Jotie 

Jeugdraad Oudenaarde 

CGG Zuid-Oost-Vlaanderen 

Het project richt zich op diverse jeugdwerkinitiatieven van Oudenaarde.  

JEP is mede tot stand gekomen na overleg met de coördinator drugbeleid van Stad Brugge, 

Iris Maertens en Machteld Sergeant, hulpverlener JAC Brugge, waar het project al 

verschillende jaren loopt.  
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1. Visie 

 

Het kloppend hart van het jeugdwerk zijn de  vrijwilligers die zich inzetten voor de 

jeugdbeweging, het jeugdhuis, de speelpleinwerking, … Zo bieden jeugdverenigingen heel wat 

kinderen, jongeren en jongvolwassenen de ruimte om zich uit te leven en te ontplooien. Het 

is een veilige plek om grenzen af te tasten, te experimenteren, keuzes te maken en 

verantwoordelijkheden op te nemen. 

 

Vroeg of laat worden jongeren in het jeugdwerk geconfronteerd met middelengebruik. 

Omwille van hun leeftijd hebben ze een aantal specifieke kwetsbaarheden. Alcohol en andere 

drugs hebben een directe invloed op hun functioneren (sociaal, emotioneel, fysiek) en houden 

risico’s in voor de gezondheid en de veiligheid van zichzelf en hun omgeving. 

Het jeugdwerk kan jongeren de handvatten bieden om hun verantwoordelijkheid op te 

nemen. Zo kunnen ze binnen hun eigen jeugdvereniging bewuste keuzes maken.  

VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) ondersteunt deze visie en verwijst 

hierbij bijvoorbeeld naar een alcohol- en drugbeleid op maat. Een ideale manier om als 

vereniging even na te denken over wat kan, wan niet kan en wat jullie rol daarbij is. Zo 

voorkom je onaangename verrassingen en sta je klaar als er toch iets mis gaat.  

 

2. Doelstellingen 

 

- Jongeren sensibiliseren, informeren en hun kennis en vaardigheden versterken. Zo 

leren ze verantwoordelijk omgaan met alcohol en andere drugs. 

- Jongeren hebben correcte basisinformatie over alcohol en drugs, die ze op hun beurt 

doorgeven aan andere jongeren (peer-to-peer support).  

- Jeugdwerkinitiatieven organiseren preventieactiviteiten voor hun leden. 

- Jeugdwerkinitiatieven zijn zich bewust van het belang van een drugbeleid. Ze schrijven 

een drugbeleid en worden hierbij begeleid om tot een kwaliteitsvol product te komen. 

- Het thema alcohol- en drugpreventie blijft levendig binnen de groep.  
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3. Inschrijving 

 

Het project loopt over een volledig werkingsjaar (oktober – april). 

Er kunnen 4 jeugdwerkinitiatieven tegelijk deelnemen.  

Regio: Oudenaarde 

 

Deadline inschrijving: jeugdwerkinitiatieven die deel wensen te nemen aan dit project, vullen 

op eigen initiatief het webformulier in tegen uiterlijk 30 september 2020. 

Inschrijving: https://www.oudenaarde.be/nl/jeugddienst/jeugdwerk/drugspreventieproject-

jeugdwerk 

 

4. Verwachtingen 

 

- Kom naar de startdag met minimum 2 en maximum 4 leid(st)ers. 

- Maak het thema in jullie volledige leidersploeg bespreekbaar. 

- Volg een coaching met de hele ploeg over het uitwerken van een drugbeleid. 

- Schrijf en werk jullie drugbeleid uit. 

- Organiseer een preventieactiviteit. 

- Vertel jullie ervaringen op de slotmeeting aan de hand van een voorstelling.  

 

5. Startdag 

 

Op de startdag komen jullie te weten wat het project precies inhoudt. Je kennis over alcohol 

en drugs wordt geüpdatet en je leert welke methodieken je kan gebruiken om jongeren te 

sensibiliseren, informeren en vaardigheden bij te brengen over verantwoordelijk omgaan met 

alcohol en andere drugs. 

 

Praktisch 

Datum: zaterdag 10 oktober 2020 

Locatie: JOTIE 

Uur: 9u30 – 12u 

Ontbijt (drankje en boterkoek) wordt voorzien.  

https://www.oudenaarde.be/nl/jeugddienst/jeugdwerk/drugspreventieproject-jeugdwerk
https://www.oudenaarde.be/nl/jeugddienst/jeugdwerk/drugspreventieproject-jeugdwerk
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6. Drugbeleid 

 

In een jeugdbeweging/-vereniging, op kamp, in het jeugdhuis, … zorgen alcohol, cannabis en 

andere drugs nu en dan voor problemen. Denk daarom na over wat kan, wat niet kan en wat 

jullie rol daarbij is. Zet het imago van je jeugdvereniging of jeugdhuis positief in de kijker. Doe 

dit door het neerschrijven van een alcohol- en drugbeleid. Zo voorkom je mogelijke 

problemen, zowel nu als in de toekomst. 

 

Een stand van zaken en/of een tussentijdse versie van je drugbeleid dien je eind februari 2021 

in. 

Jullie definitieve versie van het drugbeleid wordt ten laatste eind maart 2021 gemaild naar de 

jeugddienst zodat we het plan op inhoudelijk vlak kunnen evalueren. Elke groep ontvangt een 

verslag van het opgesteld drugbeleid.  

Je kan steeds de jeugddienst contacteren voor meer informatie. 

 

Hoofdstuk 1: visie 

Jullie beschrijven in dit hoofdstuk jullie algemene visie als jeugdwerkinitiatief en welke plaats 

alcohol, tabak en andere drugs (zowel gebruik, bezit als dealen) hebben binnen deze visie. 

Hierbij geef je antwoord op de volgende vraag: “Wat wil je als jeugdwerkinitiatief betekenen 

voor je leden?”. Bv. hoe gaan we om met de regels en wetten van de samenleving?, hoe 

garanderen we jongeren ruimte om te experimenteren met verschillende soorten van gedrag? 

… 

Inspiratie voor dit hoofdstuk krijg je tijdens de coaching bij je deelname aan het project.  

 

Hoofdstuk 2: regels en procedures 

In dit hoofdstuk stel je regels op en denk je na over wat je kan doen als ze overtreden worden.  

- Maak je afspraken met alle leiding. Meer nog, probeer zeker de oudste leden te 

betrekken. Het gaat immers ook over al dan niet mogen roken, drinken...  

- Zorg dat je regels en procedures steeds passen binnen je visie.  

- Gebruik de afsprakentabel voor structuur (www.drugsinbeweging.be)  

- Splits je regels en afspraken op naar:  

• Doelgroep (leden, leiding, andere medewerkers)  

http://www.drugsinbeweging.be/


6 
 

• Activiteit (reguliere activiteit, kamp/weekend, andere)  

• Drugs (tabak, alcohol, medicatie, andere drugs)  

- Voorzie bij je procedure ook “begeleiding”. Bij het overtreden van de regels is het 

namelijk belangrijk om naast de sanctie ook proberen na te denken over hoe je de 

persoon kan helpen moest hij of zij een beginnend probleem hebben. 

Inspiratie voor dit hoofdstuk krijg je tijdens de coaching bij je deelname aan het project.  

 

Hoofdstuk 3: implementatie en evaluatie 

Het beleid uitwerken is één, het aan de man brengen is wat anders. Je brengt iedereen op de 

hoogte van het beleid waar jullie zo hard aan gewerkt hebben. De leden moeten niet alleen 

na de afwerking, maar ook heel het jaar door en elk jaar opnieuw weten wat de regels zijn. 

Jullie beleid is ook geen afgewerkt product, er moet voortdurend aan blijven gesleuteld 

worden.  

- Ga na hoe de ontwikkeling van het alcohol- en drugbeleid liep. Bv. of alle stappen zijn 

doorlopen en wat de moeilijke punten waren.  

- Ga na wat het resultaat is van het schrijven van het beleidsplan. Bv. of er een visie is 

en de doelstellingen van het beleid duidelijk zijn.  

- Ga na wat jullie verder hebben gedaan om het beleid in werking te laten treden. Bv. of 

jullie de preventieactiviteiten hebben uitgevoerd, wat de leden er van vonden, of de 

leiding de regels toepasbaar vindt.  

- vergeet ook niet de ouders op de hoogte te brengen. 

Meer hulpvragen vind je bij de evaluatiechecklist op www.drugsinbeweging.be 

Inspiratie voor dit hoofdstuk krijg je tijdens de coaching bij je deelname aan het project.  

 

Hoofdstuk 4: preventieactiviteit 

Je kan je leden informeren over het thema en je beleidsplan door een rollenspel, een quiz of 

een bordspel te spelen. Dit doe je misschien al over thema's zoals pesten, veilige seks... Ook 

over alcohol en drugs kan je op een leuke manier werken. Zonder met het vingertje te zwaaien 

of streng te zijn. Je kan vooraf ontwikkeld materiaal gebruiken of zelf je creativiteit laten 

werken. Er zijn verschillende momenten waarop je activiteiten kan organiseren en waarvoor 

er materiaal is:  

- tijdens het jaar  

http://www.drugsinbeweging.be/
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- op een event (fuif, receptie…)  

- op weekend 

Inspiratie voor dit hoofdstuk krijg je tijdens de coaching bij je  

deelname aan het project.  

 

7. Coaching 

 

De coaching bestaat uit twee sessies: 

- Visie, regels en procedures (3 uur) 

- Implementatie, evaluatie en het opmaken van een preventieactiviteit (2 uur) 

 

Indien gewenst, dan kan dit ook op één dag georganiseerd worden.  

Je spreekt na de start van het project zo snel mogelijk twee data af met de drugbegeleiders 

van CGG ZOV.  

 

Praktisch 

Tijd: 3u en 2u 

Datum: lijst met mogelijke data wordt meegegeven op de startdag en de gekozen datum 

wordt zo snel mogelijk doorgegeven aan de drugbegeleiders van CGG ZOV (zie 

contactgegevens).  

Begeleider: drugbegeleider van CGG ZOV 

Locatie: jeugdwerkinitiatief zelf 

Doelgroep: volledige leidersploeg (behalve als jullie met meer dan 15 leiding zijn, in dat geval 

de leiding van de oudste groepen). 

Evaluatie: elke deelnemer vult het evaluatieformulier in over de coaching. 

Foto’s: maak enkele foto’s tijdens de coaching en stuur ze door naar de jeugddienst. 
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8. Preventieactiviteit 

 

Elk jeugdwerkinitiatief moet tijdens het jaar minimum één preventieactiviteit organiseren. Dit 

kan georganiseerd worden volgens eigen invulling (bv. een rollenspel, bordspel, quiz…). 

Inspiratie voor een preventieactiviteit krijg je tijdens de coaching bij je eerste deelname aan 

het project.  

 

Methodieken over alcohol en drugs voor kaderleden in het jeugdwerk. 

De methodieken in deze map helpen om vrijwilligers in het jeugdwerk te sensibiliseren, te 

informeren en hun kennis en vaardigheden te versterken. Zo leren ze verantwoordelijk 

omgaan met alcohol en andere drugs en worden ze zich bewust van het belang van een 

alcohol- en drugbeleid. 

https://www.vad.be/artikels/detail/drankendrugs-methodieken-voor-leiding-vrijwilligers-en-

kaderleden-in-het-jeugdwerk 

 

9. Slotmeeting 

 

Na het volgen van de startdag, coaching en alle inspanningen voor het schrijven van een 

beleidsplan en het organiseren van een preventieactiviteit, bereiken we op vrijdag 23 april 

2021 het hoogtepunt van het Joint Effort Project. Die avond overhandigen we jullie het label 

als jullie geslaagd zijn voor het project. Tijdens deze avond komen jullie aan het woord om 

jullie belevingen met ons te delen (puur hoe jullie het ervaren hebben, je moet dus niet 

inhoudelijk je beleidsplan beginnen toelichten, behalve als er uitzonderlijke opmerkingen 

zijn). Vooraleer we met de receptie beginnen, sluiten we het academische gedeelte af met 

een dankwoord van Stad Oudenaarde.  

Datum: vrijdagavond 23 april 2021 van 19.00 uur tot 22.00 uur  

Locatie: wordt later nog meegedeeld. 

 

10. Financieel 

 

Rotary Oudenaarde voorziet financiële ondersteuning aan de jeugdwerkinitiatieven die 

deelnemen aan JEP, mits voldaan aan onderstaande voorwaarden. 

https://www.vad.be/artikels/detail/drankendrugs-methodieken-voor-leiding-vrijwilligers-en-kaderleden-in-het-jeugdwerk
https://www.vad.be/artikels/detail/drankendrugs-methodieken-voor-leiding-vrijwilligers-en-kaderleden-in-het-jeugdwerk
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Eerste luik: deelname aan de startdag (min. twee en max. vier deelnemers).  

Voor effectieve en actieve deelname aan het eerste luik (het volgen van de startdag) ontvangt 

het jeugdwerkinitiatief 150 euro.  

Tweede luik: zie verwachtingen 

Voor een volledige deelname aan het tweede luik ontvangt het jeugdwerkinitiatief bijkomend 

350 euro. Jullie ontvangen dit op de slotmeeting.  

De bedragen worden telkens binnen de maand uitbetaald op de rekening die het 

jeugdwerkinitiatief heeft doorgegeven aan het begin van het werkjaar. 

 

11. Overzicht 

 

30 september 2020 Deadline inschrijvingen 

Zaterdag 10 oktober 2020 

9u30 – 12u 

Locatie: JOTIE 

Startdag 

Oktober 2020 – februari 2021 2 x coaching  

Eind februari 2021 Deadline tussentijds drugbeleid 

Eind maart 2021 Deadline eindversie drugbeleid 

Vrijdag 23 april 2021 om 19u Slotmeeting 
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12. Contactgegevens 

 

Website / inschrijven 

https://www.oudenaarde.be/nl/jeugddienst/jeugdwerk/drugspreventieproject-jeugdwerk 

 

Coaching 

CGG Zuid-Oost-Vlaanderen | Davinda Goetry | davinda.goetry@zov.be | 0499 57 84 95 

CGG Zuid-Oost-Vlaanderen | Veerle Gerbosch | veerle.gerbosch@zov.be | 0499 57 84 92 

 

Alle andere vragen en tussentijdse en eindverslagen  

Jeugddienst Oudenaarde | Lien De Schryver | Lien.DeSchryver@oudenaarde.be | 055 33 44 

90 
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