Opgemaakt 15/06/2017

Drugsactieplan
Visietekst drugbeleid Jeugddorp
Binnen onze begeleiding willen we iedereen een kans geven te groeien als persoon. We gaan op weg
in een wederzijdse dialoog waarin we het ook het thema ‘drugs ’bespreekbaar willen stellen. We
respecteren dat iedere mens hierin zijn eigen grenzen heeft.
Als we over drugs spreken, denken we niet aan één specifiek middel. Elke drug heeft namelijk de
potentie gevaarlijk te zijn. Zo kan het roken van sigaretten net zoals het overvloedig gebruik van
alcohol en het snuiven van cocaïne schadelijke gevolgen hebben. Overmatig tv-kijken en uren
gekluisterd zitten aan de spelconsole zijn eveneens als nefaste individuele en maatschappelijke
gevolgen erkend.
Om die reden hebben we het zowel over de legale als de illegale drugs als we over ‘drugs’ spreken. Bij
de vraag hoe met die drugs optimaal om te gaan, proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
wettelijke bepalingen en leeftijdsgrenzen alsook de persoonlijkheid van de jongere. Iedereen is op een
bepaalde manier gebruiker, maar het wordt pas een probleem als gebruik omslaat in misbruik. Dit
misbruik kan volgens ons de hulpverlening in het gedrang brengen en bovendien de groeikansen van
onze jongeren belemmeren.
We beseffen dat we drugs nooit volledig buiten onze voorziening zullen kunnen houden vermits we
ervan uitgaan dat iedereen op een of andere manier gebruiker is. Waar we wel naar streven is
Jeugddorp zo drugsvrij als wenselijk te houden. Bovendien willen wij aan de bewoners de nodige
levenssterkte en aan de begeleiding de nodige deskundigheid hieromtrent meegeven.
Een interne werkgroep waakt over de uitvoering van het drugsbeleid, gesteund op deze visietekst,
binnen de voorziening. Hierbij steunen we op een samenwerking met deskundige mensen zoals
externe preventiewerkers. Op het niveau van voorziening en leefgroep dienen een aantal acties zoals
een interventieplan, een vorming voor de medewerkers en eventuele thema-avonden voor jongeren
en ouders te behoren tot de gebruikelijke pedagogische werkinstrumenten.

Opgemaakt 15/06/2017

Reglement
1. Bezit, gebruik, delen en dealen van alcohol: Dealen is altijd verboden. Bezit, delen en
gebruik zijn alleen toegelaten tijdens een activiteit en bij speciale gelegenheden, vanaf
16 jaar met toestemming van begeleiding.
2. Bezit, gebruik, delen en dealen van tabak: Dealen is altijd verboden. Bezit, gebruik en
delen is toegelaten vanaf 16 jaar.
3. Bezit, gebruik en delen medicatie: Enkel toegelaten bij toestemming van begeleiding /
dokter.
4. Bezit, gebruik en delen van cannabis of andere illegale drugs is verboden.

Hoe gaan we hiermee om:
Bij zekerheid:
Interne communicatie (binnen Jeugddorp):
-

De persoon die dit vaststelt zal:
o de aanwezige begeleiders op de hoogte brengen,
o de gebeurtenis in het logboek noteren bij het individueel stukje,
o dit bespreken op de teamvergadering. Via het teamverslag wordt dit doorgegeven aan
de directie.
o in geval van bezit, gebruik en delen van cannabis of andere illegale drugs binnen
Jeugddorp, overleggen met de betrokken afdeling(en).

Externe communicatie (buiten Jeugddorp):
-

Aanwezige begeleider zal de ouders, consulente en jeugdrechter verwittigen.
Bij medicatie kan er overlegd worden met de arts in functie van bezorgdheid omtrent de
gevolgen van het innemen van deze medicatie.
Bij cannabis of andere illegale drugs kan eventueel de politie verwittigd worden.

Sanctionering:
-

De aanwezige begeleider zal:
o het product in beslag nemen en vernietigen.
o bij bezit, gebruik of delen van cannabis of andere illegale drugs het product ook in
beslag nemen en laten ophalen door de politie.
o samen met de jongere een sanctie afpreken. Indien dit niet lukt in samenspraak met
de jongere, kan de consulente of jeugdrechter geraadpleegd worden.

Begeleiding:
-

Individuele begeleidster gaat dit verder opnemen met de jongere in een verkenningsgesprek
of een hulpverleningsgesprek. Indien het nodig gevonden wordt kan er mogelijks ook een
groepsgesprek of kan een deskundige betrokken worden.
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Hoe gaan we hiermee verder:
Gedurende 4 weken na het vaststellen gaan we onze alertheid verhogen, bijvoorbeeld door meer
gerichte kamercontrole op (on)regelmatige tijdstippen, geurcontrole, … Hierna ronden we deze
periode af met een evaluatie op de teamvergadering.

Bij het niet zeker weten:
Interne communicatie (binnen Jeugddorp):
-

De persoon die dit vermoeden heeft zal:
o de aanwezige begeleiders op de hoogte brengen,
o de gebeurtenis in het logboek noteren bij het individueel stukje,
o dit bespreken op de teamvergadering. Via het teamverslag wordt dit doorgegeven aan
de directie.

Externe communicatie (buiten Jeugddorp):
-

Bij medicatie kan er overlegd worden met de arts in functie van bezorgdheid omtrent de
bezorgdheid rond de gevolgen van het innemen van deze medicatie.

Sanctionering:
-

De aanwezige begeleider zal:
o een eventuele controle houden van mogelijks bezit.
o een verwittigingsgesprek houden met de jongere.
o bij onzekerheid rond het gebruik van cannabis of andere illegale drugs een drugstest
afnemen bij de jongere.

Begeleiding:
-

Individuele begeleidster gaat dit verder opnemen met de jongere in een verkenningsgesprek.

Hoe gaan we hiermee verder:
Gedurende 4 weken na het vaststellen gaan we onze alertheid verhogen, bijvoorbeeld door meer
gerichte kamercontrole op (on)regelmatige tijdstippen, geurcontrole, … Hierna ronden we deze
periode af met een evaluatie op de teamvergadering.

5. Dealen van medicatie, cannabis of andere illegale drugs is verboden!

Hoe gaan we hiermee om:
Bij zekerheid:
Interne communicatie (binnen Jeugddorp):
-

De persoon die dit vaststelt zal:
o de aanwezige begeleiders op de hoogte brengen,
o de gebeurtenis in het logboek noteren bij het individueel stukje,
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o
o

dit bespreken op de teamvergadering. Via het teamverslag wordt dit doorgegeven aan
de directie.
in geval van bezit, gebruik en delen van cannabis of andere illegale drugs binnen
Jeugddorp, overleggen met de betrokken afdeling(en).

Externe communicatie (buiten Jeugddorp):
-

Aanwezige begeleider zal:
o de ouders, consulente en jeugdrechter verwittigen.
o de politie verwittigen (PV laten opstellen + vragen voor controle van het gebouw).

Sanctionering:
-

De aanwezige begeleider zal:
o het product in beslag nemen en vernietigen (medicatie bijhouden).
o In geval van cannabis of andere illegale drugs het product ook in beslag nemen en
laten ophalen door de politie.
o de jongere verwijderen uit de groep.
o samen met de consulente / jeugdrechter een mogelijke sanctie bespreken.

Begeleiding:
-

Individuele begeleidster gaat dit verder opnemen met de jongere in een verkenningsgesprek
of een hulpverleningsgesprek. Indien het nodig gevonden wordt kan er mogelijks ook een
groepsgesprek of kan een deskundige betrokken worden.

Hoe gaan we hiermee verder:
Gedurende 4 weken na het vaststellen gaan we onze alertheid verhogen, bijvoorbeeld door meer
gerichte kamercontrole op (on)regelmatige tijdstippen, geurcontrole, … Hierna ronden we deze
periode af met een evaluatie op de teamvergadering.

Bij het niet zeker weten:
Interne communicatie (binnen Jeugddorp):
-

De persoon die dit vermoeden heeft zal:
o de aanwezige begeleiders op de hoogte brengen,
o de gebeurtenis in het logboek noteren bij het individueel stukje,
o dit bespreken op de teamvergadering. Via het teamverslag wordt dit doorgegeven aan
de directie.

Externe communicatie (buiten Jeugddorp):
-

Eventueel kunnen ouders, consulente, jeugdrechter of politie verwittigd worden.

Sanctionering:
-

De aanwezige begeleider zal:
o een eventuele controle houden van mogelijks bezit.
o een verwittigingsgesprek houden met de jongere.
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bij onzekerheid rond het gebruik van cannabis of andere illegale drugs een drugstest
afnemen bij de jongere.

Begeleiding:
-

Individuele begeleidster gaat dit verder opnemen met de jongere in een verkenningsgesprek.

Hoe gaan we hiermee verder:
Gedurende 4 weken na het vaststellen gaan we onze alertheid verhogen, bijvoorbeeld door meer
gerichte kamercontrole op (on)regelmatige tijdstippen, geurcontrole, … Hierna ronden we deze
periode af met een evaluatie op de teamvergadering.

6. Storend gedrag onder invloed van eender welk middel is verboden.

Hoe gaan we hiermee om:
Interne communicatie (binnen Jeugddorp):
-

De persoon die dit vaststelt zal:
o de aanwezige begeleiders op de hoogte brengen,
o de gebeurtenis in het logboek noteren bij het individueel stukje,
o dit bespreken op de teamvergadering. Via het teamverslag wordt dit doorgegeven aan
de directie.

Externe communicatie (buiten Jeugddorp):
-

Aanwezige begeleider zal eventueel de ouders, consulente, jeugdrechter of politie
verwittigen.

Sanctionering:
-

De aanwezige begeleider zal:
o de jongere verwijderen uit de groep.
o samen met de jongere een sanctie afspreken. Indien dit niet lukt in samenspraak met
de jongere, kan de consulente of jeugdrechter geraadpleegd worden.

Begeleiding:
-
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Hoe gaan we hiermee verder:
Gedurende 4 weken na het vaststellen gaan we onze alertheid verhogen, bijvoorbeeld door meer
gerichte kamercontrole op (on)regelmatige tijdstippen, geurcontrole, … Hierna ronden we deze
periode af met een evaluatie op de teamvergadering.
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7. Gebruik van eender welke drugs buiten de voorziening.

Hoe gaan we hiermee om:
Bij zekerheid:
Interne communicatie (binnen Jeugddorp):
-

De persoon die dit vaststelt zal:
o de aanwezige begeleiders op de hoogte brengen,
o de gebeurtenis in het logboek noteren bij het individueel stukje,
o dit bespreken op de teamvergadering. Via het teamverslag wordt dit doorgegeven aan
de directie.

Externe communicatie (buiten Jeugddorp):
-

Aanwezige begeleider zal de ouders, consulente, jeugdrechter verwittigen na afspraken die
gemaakt zijn tussen de jongere en haar individuele begeleidster.

Begeleiding:
-

Aanwezige begeleider: Procedure ’14’: Het druggebruik wordt besproken: waar/ wanneer/
hoe/ waarom/ … . Zolang het thema bespreekbaar is en wij hebben samen het gevoel met de
jongere dat we in een begeleidingsproces zitten kan de jongere bepalen om niets te laten
weten aan de ouders / consulente / jeugdrechter. Hierbij is voor ons belangrijk: welke invloed
heeft het gebruik op de schoolresultaten, op het dagelijks functioneren? We plannen buiten
de gesprekken ook een aantal testen om zo de frequentie van het druggebruik mee te kunnen
opvolgen. Indien we geen verbetering merken zullen we met de jongere een datum afspreken
om volgende tests te plannen. Indien deze positief blijken bepalen wij of we ouders /
consulente / jeugdrechter op de hoogte brengen.

-

De individuele begeleidster neemt dit verder op met de jongere.

Hoe gaan we hiermee verder:
Gedurende 4 weken na het vaststellen gaan we onze alertheid verhogen, bijvoorbeeld door meer
gerichte kamercontrole op (on)regelmatige tijdstippen, geurcontrole, … Hierna ronden we deze
periode af met een evaluatie op de teamvergadering.

Bij het niet zeker weten:
Interne communicatie (binnen Jeugddorp):
-

De persoon die dit vaststelt zal:
o de aanwezige begeleiders op de hoogte brengen,
o de gebeurtenis in het logboek noteren bij het individueel stukje,
o dit bespreken op de teamvergadering. Via het teamverslag wordt dit doorgegeven aan
de directie.

Externe communicatie (buiten Jeugddorp):
/
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Sanctionering:
-

Aanwezig begeleider zal:
o een eventuele controle houden van mogelijks bezit.
o een verwittigingsgesprek houden met de jongere.
o de jongere een drugstest laten uitvoeren. Bij weigering kan de jeugdrechter /
consulente geraadpleegd worden.

Begeleiding:
-

Aanwezige begeleider: Bij een positieve drugstest zal procedure ’14’ toegepast worden: Het
druggebruik wordt besproken: waar/ wanneer/ hoe/ waarom/ … . Zolang het thema
bespreekbaar is en wij hebben samen het gevoel met de jongere dat we in een
begeleidingsproces zitten kan de jongere bepalen om niets te laten weten aan de ouders /
consulente / jeugdrechter. Hierbij is voor ons belangrijk: welke invloed heeft het gebruik op de
schoolresultaten, op het dagelijks functioneren? We plannen buiten de gesprekken ook een
aantal testen om zo de frequentie van het druggebruik mee te kunnen opvolgen. Indien we
geen verbetering merken zullen we met de jongere een datum afspreken om volgende tests
te plannen. Indien deze positief blijken bepalen wij of we ouders / consulente / jeugdrechter
op de hoogte brengen.

-

De individuele begeleidster neemt dit verder op met de jongere.

Hoe gaan we hiermee verder:
Gedurende 4 weken na het vaststellen gaan we onze alertheid verhogen, bijvoorbeeld door meer
gerichte kamercontrole op (on)regelmatige tijdstippen, geurcontrole, … Hierna ronden we deze
periode af met een evaluatie op de teamvergadering.

Verduidelijking woordenschat:
Delen: middelen doorgeven zonder winstbejag.
Dealen: middelen verhandelen zonder winstbejag.
Weten met zekerheid: begeleiding heeft het gezien of het is vastgesteld via een test of de jongere
heeft het toegegeven.
Het niet zeker weten: begeleiding heeft een vermoeden, maar de jongere geeft aan dat het niet
waar is.

