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Stap 2: Spelregels en strategie bij problemen

2.2 What to do

In de vorige stap verzamelde je welke afspraken er al bestaan. Daarna maakten jullie, met behulp van de 
afsprakentabel (waarover je alle informatie terugvindt op de website), nieuwe afspraken en legden jullie die 
vast.

Maar het is niet omdat die afspraken er nu zijn, dat er geen problemen meer kunnen opduiken. De afspraken 
zullen vroeg of laat overtreden worden. Denk daarom na hoe je op regelovertredingen kunt reageren.  

Waarom teken je best op voorhand uit hoe je reageert?
• Je vermijdt paniekreacties
• Je vermijdt discussie, want bij elk probleem reageer je op dezelfde manier.
• Je reactie wordt niet bepaald door je gevoelens op dat moment.

Hoe reageer je tegen de persoon die de afspraak niet naleeft?
• Doen alsof je neus bloedt is geen optie. Met niks doen geef je de boodschap dat de regels vrijblijvend zijn.  
  En waarom heb je dan regels? Maak duidelijk dat het gedrag volgens de afspraken van de groep niet kan.
• Bekritiseer het gedrag en niet de persoon.
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Wat is een goede sanctie?
• Bekijk de aard van de overtreding en het belang dat je er als leiding aan hecht (sanctie in verhouding
  tot de overtreding).

• Hou rekening met de frequentie van de overtreding: is het de eerste, tweede, derde ... keer dat de 
  persoon de overtreding begaat?

• Zijn er verzachtende of verzwarende omstandigheden: werd de persoon onder druk gezet, zette hij/
  zij ook anderen tot overtreding aan?

• Let op dat je geen vernederende sancties geeft.

Wat doen we verder?
Problemen bij leden of medeleiding vallen vaak snel op.  Denk na over wat jullie doen bij ernstige problemen. 
Dit is een kleine stap, maar kan later een grote hulp zijn. 
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Wat?      
Stippel uit wat je zal doen bij problemen met alcohol- of 
druggebruik en werk een aanpak (met sancties) uit.

Opdracht
Maak drie groepen.  Elke groep zoekt oplossingen voor één van de thema’s door te antwoorden op de 
vragen, die je vindt op de volgende pagina. De thema’s zijn:

• het melden van alcohol- of ander druggebruik
• het sanctioneren van jongeren die alcohol of andere drugs gebruiken
• contacten leggen met hulpverlening, politie...

Elke groep stelt zijn oplossingen voor. Gebruik deze oplossingen om tot een gemeenschappelijke aanpak 
te komen. 

Materiaal
•  Schrijfgerief
•  Vragenlijst

WHAT TO DO
AANPAK BIJ PROBLEMEN
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Tips!
• Hou rekening met de wetgeving. Wanneer moet je de ouders verwittigen? Willen jullie graag advies? 
  Contacteer dan de preventiewerker in je buurt!

• Schrijf een houvast uit: hoe zal je reageren bij constatering of vermoeden van druggebruik/drugbezit
  dealen of delen? Wat doe je als jullie je ernstige zorgen maken over iemand, maar enkel vermoedens 
  hebben?

• Maak binnen de leidingsploeg afspraken over verantwoordelijkheid. Wie spreekt de jongere aan? Wie   
  neemt contact op met de ouders? Wie legt contacten met hulpverlening, politie...?

• Informeer je leden op een leuke manier!
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De vragen

Vragen over het melden van alcohol- of ander druggebruik
• Wat doen we met een vermoeden van alcohol- of ander druggebruik?
• Wat doen we met een bewijs van alcohol- of ander druggebruik?
• Wanneer maken we melding van alcohol- of druggebruik? 
 -  Doen we dit enkel bij bewijs?
 -  Meld je het enkel intern in de jeugdbeweging?
 -  Meld je het ook aan de ouders? Wanneer en wie?
 -  Meld je het ook aan de politie

Vragen over sanctioneren van jongeren die alcohol of andere drugs gebruiken
• Wat willen we met het sanctioneren bereiken?
• Welk standpunt neem je in? Dat van de jongeren/ouders/jeugdbeweging/publieke opinie?
• Hoe sanctioneren we regelovertreding?
• Wie wordt betrokken bij de beslissing en wanneer? 
• Wie spreekt de overtreder aan en wie volgt de sanctie op?

Vragen over contacten leggen met hulpverlening, politie,...
• Is de politie een gesprekspartner?
• Wie wordt er betrokken bij de begeleiding van de jongere? 
 -  Leiding van de afdeling? 
 -  Groepsleiding?
• Vinden jullie dat jullie problemen moeten signaleren en begeleiden? 
• Hoe ver ga je in het omgaan met problemen?
• Wanneer wordt er doorverwezen naar een externe instantie?
• Hoelang moet het gebruik al bezig zijn?                                                                                                                                
• Hoe ernstig moet het probleem zijn?
• Welke instantie kan helpen bij de begeleiding van de jongere?
 -  JongerenAdviesCentrum (JAC)?
 -  Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)? 
 -  Gespecialiseerde drughulpverlening?
• Wie doet wat? Groepsleiding, leiding van de jongere ... 


