Alcohol en drugs in jullie groep
Wordt er soms alcohol
gedronken of drugs
gebruikt in je vereniging?

Ervaart de groep
(soms) problemen met
alcohol of andere drugs?

JA

NEE

NEE JA

Zijn er (soms) individuen
die over de schreef gaan
met alcohol of drugs?

Wanneer iemand over de
schreef zou gaan, vinden jullie
dan dat de groep daar een
verantwoordelijkheid in heeft?

JA NEE

NEE JA

V inden jullie dat de groep
daar een verantwoordelijkheid in heeft?

Zijn jullie als
groep bereid om
hier actie rond te
ondernemen?

JA

NEE

NEE JA

struisvogel

coyote

Hebben jullie
al een alcoholen drugbeleid?
NEE JA

oribi

meerkoet

buffel

Alle voorgestelde materialen zijn terug te vinden op de
website www.drugsinbeweging.be/materiaal

De coyotes
Deze hondachtigen halen bij het
jagen hoge snelheden. Coyotes zijn
communicatief, intelligent en werken
goed samen met soortgenoten, net
als jullie groep. Alcohol en drugs zijn
binnen de groep niet nodig om voluit te
gaan. Jullie beschikken over een groot
samenhorigheidsgevoel en hanteren een duidelijke communicatie.
Heb je al eens nagedacht over wat jullie zouden doen, indien er
toch iemand dronken leiding zou geven of onder invloed aan het
kampvuur zou staan?

De meerkoeten
Deze vogels zwemmen op het water, wanneer ze
duiken zijn ze doelgericht. Het zijn doorzetters die zich
goed kunnen verdedigen en die goed samenwerken
met soortgenoten. In jullie groep wordt er weleens
samen genoten van een glaasje en soms zelfs eentje te
veel. Dit kan tot problemen leiden, denk maar aan een
leider die onder invloed leidinggeeft. Als groep gaan jullie hiermee
aan de slag, want jullie zijn doelgericht en willen problemen in de
toekomst voorkomen. Sterk! Doe als een volleerde meerkoet: werk
samen en zet door om die bereidheid in acties om te zetten.
Stap 1: Beslis waar jullie als groep verder aan willen
werken:
• Alcohol- en drugbeleid in de algemene werking?
Drugsinbeweging.be (stappenplan)/ATTENT (alcoholen drugplan)
• Alcohol- en drugbeleid op Kamp? Zot op kamp
• Alcohol- en drugbeleid op onze fuif/evenement? Veilig
Feesten. Tips voor organisatoren & Feest Wijzer

Stap 1: Bespreek samen wat wel en niet kan.

• Aan de slag met de leden? Rock Zero (alcohol 12-14)
en Maat in de shit (cannabis 15+)

• Jeugdbewegingen: welke gerichte acties onderneem je?
Breng in kaart wat je zelf al doet door een foto te maken
van je jeugdbeweging

Stap 2: Doorloop de flowchart opnieuw. Wie weet
evolueert jouw groep naar een kudde rasechte buffels.

• Jeugdhuizen: Draag zorg voor je bezoekers door je in te
schrijven voor ATTENT

De struisvogels
Struisvogels zijn de snelste loopvogels ter
wereld. Ze werken goed samen in groep en het
zijn genieters. Bij problemen durven struisvogels
hun omgeving weleens uit het oog te verliezen.
Jullie groep geniet af en toe samen van een glaasje.
Maar wanneer iemand over de schreef gaat, vinden
jullie dit de verantwoordelijkheid van de persoon. Het gedrag van
een individu heeft al snel invloed op het imago en de solidariteit
van de volledige groep. Haal jullie samenwerkende struisvogels
boven en sta samen stil bij jullie imago en voorbeeldfunctie.

De buffels
Buffels zijn gezellig van aard. Ze leven
hecht samen met de rest van de kudde,
zijn zorgzaam en werken goed samen.
Op activiteiten of aan het kampvuur wordt
weleens een glaasje gedronken. In het
verleden hebben jullie al heel wat stappen gezet met als resultaat
een uitgewerkt alcohol- en drugbeleid. Proficiat, dit toont dat jullie
zorg dragen voor jullie groep! Toch ervaart jullie gezellige bende
nog weleens problemen. Jullie zijn bereid om hier als groep verder
mee aan de slag te gaan. Straf bezig! Werk als echte buffels samen
verder aan jullie alcohol- en drugbeleid.

Stap 1: Bespreek samen welke voorbeeldfunctie jullie als
groep hebben.

Stap 1: Evalueer het bestaande beleid en bekijk dan waar
je het beleid wil bijsturen.

• #drank&drugs (stilstaan bij voorbeeldfunctie en imago –
zie doelstelling 2)

• Bestaand beleid evalueren: DIB (het stappenplan:
evalueren) /ATTENT (A&D-plan: evaluatiechecklist)

Stap 2: Doorloop de flowchart opnieuw. Wie weet
evolueert jouw groep naar een kudde rasechte buffels.

Stap 2: Beslis waar jullie als groep extra op willen
inzetten (check de ‘Meerkoet’).

De oribi’s
Jullie groep is het beste te vergelijken met een kudde oribi’s.
Deze gazelles zijn nieuwsgierig, maar ook voorzichtig. Ze
slaan de situatie liever vanaf een afstand gade en zijn erg
honkvast. In jullie groep wordt er weleens samen genoten van
een glaasje. Wanneer iemand over de schreef gaat, vinden jullie dat
de groep hier een verantwoordelijkheid in draagt. Toch blijven jullie
voorzichtig en lukt het nog niet om iedereen te motiveren om actie
te ondernemen
Trigger de nieuwsgierige oribi in jullie groep en ga aan de slag!
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Stap 1: Open de communicatie en verhoog het
bewustzijn in de groep dat jullie hier zelf iets aan
kunnen doen.
• #drank&drugs (maak een keuze uit de methodieken die
het best aansluiten bij de noden van jouw groep)
Stap 2: Doorloop de flowchart opnieuw. Wie weet evolueert
jouw groep naar een kudde rasechte buffels

