
1. Wat vind jij overdadig middelengebruik (alcohol en/of andere drugs)?

 � Elk gebruik is te veel (1)
 � Dat is afhankelijk van persoon, product en situatie (2)
 � Gebruiken tot je beneveld bent (3)
 � Gebruiken tot je niet meer op je benen kan staan (4)

2. Helpen jullie mee met initiatieven uit de buurt/parochie/gemeente?

 � Neen (4)
 � Vroeger wel, nu niet meer (3)
 � Ja, dat is een traditie (1)
 � Vroeger niet, maar nu wel (2)

3. Helpen mensen uit andere verenigingen bij jullie activiteiten?

 � Neen (4)
 � Vroeger wel, nu niet meer (3)
 � Ja, dat is traditie (1)
 � Vroeger niet, nu wel (2)

4. Wat vinden jullie van uitgaan in uniform/bewegingskledij?

 � Kan niet! (1)
 � Dat kan, maar dan let ik wel op mijn ‘manieren’ (2)
 � Als er ook leden en ouders aanwezig zijn, dan niet (3)
 � Maakt toch niet uit, kledij is kledij en anders verlies ik nog tijd om me te gaan omkleden na de activiteit (3)

5. Wordt er in de leidingsploeg over alcohol en andere drugs gesproken?

 �  Neen, we hebben er geen problemen mee (4)
 �  We zouden wel willen, maar weten niet goed hoe (2)
 �  Ja, naar aanleiding van een probleem (3)
 �  Ja, we hebben er een duidelijke visie over (1)
 �  Neen, want daar komt ruzie of een eindeloze discussie van (4)

DOE DE TEST

         Hoe denk jij over alcohol, cannabis of ander druggebruik?



6. Drinkt de leiding alcohol in het lokaal (bier, wijn, jenever, breezers…)?

 �  Neen, we hebben er geen problemen mee (4)
 �  We zouden wel willen, maar weten niet goed hoe (2)
 �  Ja, naar aanleiding van een probleem (3)
 �  Ja, we hebben er een duidelijke visie over (1)
 �  Neen, want daar komt ruzie of een eindeloze discussie van (4)

7. Gebruikt iemand van de leiding illegale drugs (cannabis, XTC…) in of rond het lokaal?

 �  Niemand (1)
 �  Sommigen (2)
 �  De meesten (3)
 �  Iedereen (4)

8. Zijn er regels/afspraken binnen de leidingsploeg over alcohol en andere drugs?

 �  Iedereen doet waar hij zin in heeft (4)
 �  Iedereen voelt wel aan wat kan en wat niet kan (2)
 �  Ja en ze staan op papier (1)
 �  Er zijn wel regels, maar ze worden niet toegepast (3)

9. Contact met ouders van leden

 �  We zien hen regelmatig voor of na activiteiten (2)
 �  Who cares? We zijn geen bejaardenbond! (4)
 �  We doen tijdens het jaar een huisbezoek (1)
 �  We contacteren de ouders enkel als er problemen zijn (3)

10. Wordt er met de leden over alcohol en andere drugs gesproken?

 �  Neen (4)
 �  We weten niet goed hoe we dat moeten aanbrengen (2)
 �  We moesten wel, want er waren problemen (3)
 �  We vinden het belangrijk om hen ook hierin (weg)wijs te maken (1)



11. Drinken jullie leden alcohol in het lokaal (bier, wijn, jenever, breezers…)?

 �  Nooit (1)
 �  Af en toe een pintje (2)
 �  We hebben een ledenbar met een ruim assortiment (3)
 �  Ja, het is traditie (4)

12. Gebruiken de leden illegale drugs (cannabis, XTC…) in of rond het lokaal?

 �  Niemand (1)
 �  Sommigen (2)
 �  De meesten (3)
 �  Iedereen (4)

13. Wat doe je als je leden dronken/onder invloed zijn voor, tijdens of na de activiteit?

 �  Je vraagt of hij/zij nog wat over heeft en of je mag meedoen (4)
 �  Je stuurt hem/haar naar huis en hij/zij moet niet meer terugkomen (3)
 �  Je laat hem/haar ontnuchteren en spreekt hem/haar er op aan (1)
 �  Je laat hem/haar meedoen aan de activiteit en hij/zij zal wel afzien en het afleren (3)

14. Wat doe je als je leiding dronken/onder invloed is voor, tijdens of na de activiteit?

 �  Dat is zijn of haar verantwoordelijkheid (4)
 �  Je berispt hem of haar waar de leden bij staan (2)
 �  Je neemt de activiteit over en stuurt hem of haar naar huis. Nadien breng je het ter sprake (1)
 �  Hij of zij wordt op staande voet geschorst 



Tot 20 punten:

Jullie gaan heel bewust om met middelengebruik en zijn goed voorbereid op eventuele netelige situaties. Maar 
jongeren zijn nog steeds jongeren, ze kunnen tegen een stoot en hoeven niet steeds bemoederd te worden. 

De relatie met jullie omgeving zit goed. Dat kan wel eens van pas komen wanneer het vertrouwen eventjes 
wankelt … houden zo!

Tussen 20 en 30 punten:

Jullie genieten volop van het leven en experimenteren hoort erbij. Jullie beseffen dat niet zomaar alles kan en dat je 
zeker in de jeugdbeweging beter wat voorzichtiger bent. Misschien is het niet slecht al op voorhand eens na te denken 
hoe jullie met eventuele netelige situaties zouden omspringen. 
Jullie omgeving ziet jullie waarschijnlijk als een leuke enthousiaste bende. Zorg dat dat zeker zo blijft! Als er eens een 
tegenslag komt, zullen jullie niet onmiddellijk het vertrouwen verliezen.

Tussen 30 en 40 punten:

Jullie amuseren je rot en een pintje hoort daar zeker bij. Dat kan, maar overdrijf niet, een slechte naam is gauw gemaakt. 
Misschien is wat meer voorzichtigheid geboden in de context van een jeugdbeweging. Weet dat ouders bij een misstap 
misschien minder begripvol zullen zijn, dan kan je maar beter duidelijke 
afspraken voorleggen. Goede contacten maken het in netelige situaties heel wat makkelijker.

Meer dan 40 punten:

Jullie leven er zorgeloos op los, alles mag en kan. Misschien is dit wel niet de beste keuze, gezien jullie toch met kin-
deren en jongeren werken. Heel weinig beperkingen en veel vrijheid lijken misschien wel tof, maar bij problemen kan 
dit zich wel eens tegen jullie keren. 
Neem ook eens wat meer contact op met je omgeving, zo kun je ook weten wat zij denken en verwachten. Een goed 
netwerk kan van pas komen als er eens een tegenslag is.

   Resultaat


