Evalueren

Een alcohol- en drugbeleid is geen afgewerkt product, het is een proces waaraan je voortdurend sleutelt. Wil
je een zicht krijgen op wat er wel of niet werkt en waarom, vul dan de evaluatiechecklist in. Deze vragen kan
je ook aan je leden voorleggen.
Soms is het niet slecht om de manier waarop jullie gewerkt hebben te laten bekijken door een extern persoon.
Een preventiewerker wil dit zeker voor jullie doen en kan van op afstand advies geven. Als je een preventiewerker betrekt, krijg je bovendien de We DIBit!-badge!

Jaarlijkse update
Concrete voorvallen of een wissel in de leiding kunnen ervoor zorgen dat er anders naar alcohol en druggebruik
gekeken wordt. Daarom herbekijk je best jaarlijks het beleid.
De evaluatiechecklist kan je gebruiken bij de jaarlijkse update. Jullie hoeven niet telkens de drie aspecten te
evalueren. Misschien zijn ook niet alle vragen elke keer even relevant.
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DE EVALUATIECHECKLIST
Wat?						

Wil je een zicht krijgen op welke onderdelen van je beleid wel of niet werken en waarom, vul dan deze
evaluatiechecklist in. Leg deze vragen ook eens aan je leden voor om een ander perspectief te krijgen!

Hoe verliep de ontwikkeling van het alcohol- en drugbeleid?
• Zijn alle stappen doorlopen?
• Was er voldoende tijd?
• Is alle leiding gehoord?
• Werden de leden voldoende betrokken?
• Wat waren moeilijke punten?
• Is de rol van de preventiewerker tijdens de ontwikkeling van een alcohol- en drugbeleid duidelijk?
• Staan er workshops op de planning? Zo ja, voor de leiding? Voor de leden? Voor de ouders?

DRUGSINBEWEGING.BE

2

Wat is het resultaat van het doorlopen van het stappenplan?
• Is er een gezamenlijke visie rond de rol van de jeugdbeweging inzake alcohol en andere drugs?
• Is de doelstelling van het alcohol- en drugbeleid duidelijk?
• Zijn er afspraken rond het gebruik en bezit van alcohol, andere drugs, tabak en medicatie?
• Maak je in je afspraken een onderscheid tussen wekelijkse bijeenkomsten, op kamp en evenementen?
• Heb je zowel afspraken voor leden als voor leiding?
• Zijn er procedures wat te doen bij overtreding van de afspraken of problemen door middelengebruik?
• Staat je alcohol- en drugbeleid op papier?
• Staat er opgenomen in het beleid wanneer je het zal herzien?
• Is het duidelijk wanneer en waarvoor je beroep kan doen op de preventiewerker?

Wat hebben jullie verder gedaan om het beleid in werking te laten treden?
• Zijn de geplande activiteiten (bv. vormingen, info-avond,...) uitgevoerd?
• Wat vonden de leden van je activiteit?
• Wat vond de leiding van je activiteit?
• Ervaren de leden de activiteit als aansluitend bij hun leefwereld?
• Is nagegaan in hoeverre de leid(st)ers de afspraken en procedures toepasbaar vinden?
• Is de communicatie naar alle doelgroepen gebeurd? Ouders? Leden? Alle leiding?
• Wie heb je bereikt met je activiteiten in het kader van je alcohol- en drugbeleid?
• Zijn er bepaalde groepen van mensen die je niet bereikt hebt?
• Is nagegaan in hoeverre de leiding over vereiste vaardigheden beschikken om de afspraken en procedures
te handhaven?
• Weet iedereen waar hij terecht kan voor materiaal om preventie-initiatieven te ondersteunen?
• Zijn er affiches of ander sensibiliseringsmateriaal aanwezig in het lokaal?
• Weten jullie waar je tips voor de organisatie van een fuif of andere evenementen kan vinden?
De vragen kan je beantwoorden met ‘ja’ of ‘neen’, maar je noteert best welke factoren juist tot succes leidden
en welke niet. Heb je bij één van de onderdelen toch meer negatieve antwoorden? Zoek dan hoe het beter
kan. Wil je een efficiënt beleid, dan moet je aandacht geven aan alle drie de onderdelen.
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