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Mix & match: gezamelijke visie

Weten jullie waar jullie als groep voor staan, maar willen jullie graag nog een stap verder gaan? Werk dan een 
visie uit op alcohol- en druggebruik in de jeugdbeweging. Hierbij geef je antwoord op de volgende vraag: “Wat 
wil je als jeugdbeweging betekenen voor je leden?” In welke uitspraak herkennen jullie zich het best?

  • Wij kiezen ervoor om onze leden en medeleiding de kans te geven om op een 
    verantwoordelijke manier met alcohol te leren omgaan.
  • De jeugdbeweging is voor ons louter een bezigheid. Niks meer en niks minder. 
  • We zien de jeugdbeweging als een soort leerschool waar we onze leden de kans
    geven om hun eigen grenzen (en die van de samenleving) te ontdekken.
  • We willen al het gebruik van alcohol, tabak en illegale drugs verbieden.

Elke uitspraak zegt veel over de visie die de leidingsploeg heeft. Hoe jullie hierover nadenken, schrijven jullie 
zelf uit in jullie eigen visietekst.
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Opdracht
Maak groepjes van drie à vier personen. Laat elke groep een fake visie van een jeugdbeweging lezen (zie de 
voorbeeldvisies op de volgende bladzijde). Vertel dat het de bedoeling is om een eigen realistische visie uit 
te werken.

Geef erna de voorbeelddoelstellingen aan elke groep. Doe dit zonder de positieve en negatieve gevolgen 
erbij. Het is de bedoeling dat ze hierover zelf nadenken en dit opschrijven per doelstelling. Is dit gebeurd? 
Overloop dan alle gevolgen met de volledige groep en schrijf ze voor iedereen zichtbaar op.

Kies samen welke doelstelling je met de jeugdbeweging wil nastreven. Kan je je niet vinden in één doelstel-
ling, probeer dan een samensmelting te maken van verschillende doelstellingen. Vertaal de doelstelling in 
een visietekst van jullie groep, zoals in de voorbeelden. De visietekst vormt de achtergrond van je beleid.

DE VISIETEKST

Wat?      
Samen een visie opstellen over alcohol en drugs

Materiaal
Schrijfgerief
Groot blad papier
Voorbeeldvisies (zie onder)
Voorbeelddoelstellingen (zie onder)
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Voorbeeldvisies

Strenge visie
Binnen onze jeugdbeweging staan we samen achter het principe dat geen enkel 
gebruik getolereerd wordt. Roken, het drinken van alcohol en illegale drugs zijn uit den boze. Alco-
hol, tabak en drugs kunnen nooit bij het dragen van een uniform, in de omgeving van een activiteit 
of als men herkend kan worden als leiding, zelfs zonder daarbij expliciet een uniform te dragen. Dit om 
drie redenen. Ten eerste vinden we dat de leiding een expliciete voorbeeldfunctie heeft. Ten tweede 
heeft het gedrag van de leiding een enorme invloed op de leden. En ten derde is het gebruiken van deze 
middelen schadelijk voor de gezondheid en kan het nooit positieve gevolgen hebben.

Tolerante visie
Met onze groep staan we achter het principe dat roken, alcohol  drinken en ille-
gale drugs gebruiken, binnen de veilige en gecontroleerde context van onze jeugdbe-
we-ging mogelijk moet zijn. We willen onze leden en leiding de mogelijkheid geven om 
verantwoordelijk te leren omgaan met deze middelen. Deze verantwoordelijkheid leert men maar op te ne-
men door in contact te komen met deze middelen en door zelf een keuze te maken over al dan niet gebruiken. 
Op die manier leert men sterker in het leven te staan. Bovendien zijn we van mening dat de sociale controle 
in de groep groot genoeg is om problemen te vermijden.

Voorbeelddoelstellingen van een beleid

Mogelijke doelstellingen van het beleid zijn:

1. Leiding en leden op een verantwoordelijke manier leren omgaan met alcohol en 
    andere drugs binnen de jeugdbeweging.
2. Leden en leiding op een verantwoordelijke manier leren omgaan met alcohol en
    andere drugs binnen en buiten de jeugdbeweging.
3. Leden een veilige experimenteerruimte bieden, ook op het gebied van alcohol en 
    andere drugs.
4. Druggebruikers worden niet toegelaten, vermits we een drugvrije jeugdbeweging 
    willen zijn. 

  Deze vragen helpen bij het kiezen van een doelstelling:
• Hoe gaan we als jeugdbeweging om met de regels en wetten van de samenleving?
• Hoe garanderen we jongeren ruimte om te experimenteren met verschillende soorten van gedrag?
• Hoe begeleiden we jongeren om op een bewuste manier keuzes te maken over alcohol of andere 
  drugs?Willen we enkel reageren als er problemen zijn? Of ook voorbereid zijn op probleemsituaties?
• Willen we preventief werken en iets ondernemen voor de ganse groep?
• Willen we jongeren op een bewuste manier met alcohol en andere drugs leren omgaan? Hoe willen  
  we dit doen?
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Leidraad voor de begeleiding: voor- en nadelen van mogelijke doelstellingen op 
een rijtje.

1. Leiding en leden op een verantwoordelijke manier leren omgaan met alcohol en
    andere drugs binnen de jeugdbeweging.

    mogelijke gevolgen:

POSITIEF
+ je creëert openheid in de groep
+ je maakt afspraken in overleg met de leden
+ de afspraken zijn duidelijk en duurzaam 
+ je werkt preventief (via spelen en andere activiteiten) 

NEGATIEF
- de uitwerking van een beleid is tijdsintensief
- misschien maak je slapende honden wakker

2. Leden en leiding leren op een verantwoordelijke manier omgaan met alcohol en
    andere drugs binnen en buiten de jeugdbeweging.

mogelijke gevolgen:

POSITIEF
+ het thema alcohol en andere drugs wordt bespreekbaar binnen de groep
+ de leden staan stil bij hun alcohol- of druggebruik en de gevolgen ervan
+ de leden leren verantwoord omgaan met alcohol, tabak, medicatie, cannabis en 
   andere illegale drugs

NEGATIEF
- dit kan beschouwd worden als een inmenging in de privacy
- je kan het gebruik van elk individueel lid niet controleren
- je richt je specifiek op alcohol- en druggebruik

3. Leden een veilige experimenteerruimte bieden, ook op het gebied van alcohol en
    andere drugs.

mogelijke gevolgen:

POSITIEF
+ het thema alcohol en andere drugs wordt bespreekbaar binnen de groep
+ de leden kunnen experimenteren terwijl er sociale controle is



DRUGSINBEWEGING.BE  5

NEGATIEF
-  je begeeft je buiten het wettelijke kader
- leden kunnen uit verkeerde motieven naar de jeugdbeweging komen
- de groep valt uiteen in twee: druggebruikers vs. niet-druggebruikers
- de jeugdbeweging krijgt een slecht imago

4. Druggebruikers worden niet toegelaten, vermits we een drugvrije jeugdbeweging
willen zijn. 

mogelijke gevolgen:

POSITIEF
+ je jeugdbeweging heeft een zuiver imago
+ je bant storend gedrag uit de jeugdbeweging
+ je hebt een oplossing op korte termijn

NEGATIEF
- het thema illegale drugs is niet bespreekbaar
- je sluit je ogen voor mogelijk illegaaldruggebruik
- je houdt storende leden buiten de jeugdbeweging
- je helpt een individu met problemen niet


