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INSPIRATIESESSIE: HOE KAN JE EEN ALCOHOLBELEID  
OPSTELLEN VOOR JE KSA-GROEP?

Sprekers: Karen Vanmarcke van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs Michiel De Jaeger & Simon 
Popelier van KSA Tielt 

We geven je hier een overzicht van de tips die meegegeven werden tijdens de sessie. Als bijlage vind je ook de visietekst 
en PowerPoint van KSA Tielt.  

WAAROM EEN ALCOHOLBELEID?

In je alcoholbeleid staat wat kan en niet kan op vlak van alcohol en hoe je zal reageren wanneer het beleid niet wordt 
nageleefd.

 * Dit zorgt ervoor dat er duidelijke afspraken zijn. 

 * Het geeft vertrouwen bij ouders.

 * Het draagt bij tot een goed imago.

STAPPENPLAN 

Via www.drugsinbeweging.be vind je een stappenplan en methodiek om een alcohol- en drugbeleid uit te werken en te 
bespreken in je groep. 

 * Er is ook een luikje ‘Zot op kamp’ rond afspraken voor op kamp. Het bevat een aantal crisissituaties + een kort 
stappenplan voor afspraken op kamp en hoe te reageren op bepaalde situaties. Begin met het kamp en werk zo 
verder naar een algemeen beleid.

De vier hoofdstappen en drie aanvullende stappen van het stappenplan

 * Praktische voorbereiding

 - Zorg voor consensus binnen je groep. Als je in een kleinere groep beslissingen neemt is het belangrijk 
regelmatig terug te koppelen en het mandaat te vragen van je leidingsgroep om beslissingen te mogen 
nemen. 

 * Stap 1: Foto van je groep

 - Wat is er al? Welke afspraken zijn er al en wat betekent onze voorbeeldfunctie voor ons? 

 * Aanvullende stappen

 - Voel je dat het nodig is om verder na te denken over alcohol en drugs? Gebruik dan als extra stap wat 
denk jij.

 - Willen jullie de verschillende meningen in de groep samenbrengen en zo tot één groepsmening komen? 
Gebruik dan als extra stap mix & match.

http://www.drugsinbeweging.be
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 * Stap 2: Afspraken maken en problemen oplossen

 - Afsprakentabel: verdeel je groep in verschillende deelgroepen (bv. -16-jarigen, +16’ers en leiding) en denk 
voor elke groep na over de verschillende aspecten (bv. alcohol, drugs en roken)

 - Standaardvraag: Wie mag wat wanneer?

 - Beslis hoe jullie reageren bij een overtreding. Het is belangrijk in zo’n situatie onmiddellijk aan te geven 
dat het gedrag niet oké is. Daarna kan je kijken wat de consequenties zullen zijn via de vastgelegde pro-
cedure. 

 * Stap 3: Schrijven

 - Jullie beslisten wat wel en wat niet kon en wat er gebeurt wanneer iemand zich niet aan de afspraken 
houdt. Nu komt het erop aan die afspraken vast te leggen. De schrijfwijzer op www.drugsinbeweging.be 
kan hierbij helpen. Daarnaast kunnen jullie ook de visietekst van KSA gebruiken via  
www.ksa.be/alcoholendrugs. 

 * Stap 4: Informeren

 - Informeer leiding, leden, ouders en eventueel relevante externen (bv. de Jeugddienst) over de afspraken.

 * Evaluatie

 - Een alcohol- en drugbeleid is geen afgewerkt product, het is een proces waaraan je voortdurend sleutelt. 
Daarom bekijk je best jaarlijks het beleid.

INTERESSANT MATERIAAL

 * Neem zeker een kijkje op www.drugsinbeweging.be voor andere methodieken. Spelmethodieken kunnen helpen 
tegen weerstand. 

 * Preventie op je fuif? Gebruik de brochure ‘Veilig feesten’. 

 * Je kan via Feestwijzer bordjes krijgen voor bv. oordoppen, gratis water …

 * Rock Zero: wat met alcohol bij jonge leden?

ALCOHOLBELEID KSA TIELT 

 * Ze hebben een uitgebreide visie uitgewerkt waar ook sociale media, vorming … in aan bod komen.

 * Het bevat richtlijnen per leeftijd en wat te doen bij een overtreding. 

 * Een transparante communicatie is heel belangrijk. Onze visietekst staat op onze website, er wordt regelmatig naar 
verwezen in communicatie naar ouders. 

 * Gebruik polsbandjes voor leeftijden op evenementen.

 * Blijf steeds proactief bezig met je beleid! Na het opstellen van je beleid stopt het niet.

 * Let op verjaardagen als je leeftijden controleert. We kregen eens een boete voor het schenken van sterke drank 
aan iemand die twee weken later 18 werd.

http://www.drugsinbeweging.be
http://www.ksa.be/alcoholendrugs
http://www.drugsinbeweging.be
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VRAGEN

 * Gaan ouders ons niet verwijten dat we dit eerder nog niet hadden? 

 - Probeer het goed te kaderen. Leg uit dat je wel al afspraken had maar dat je ze nu hebt vastgelegd in een 
document. Ouders gaan hier normaal geen aanstoot aan nemen.

 * Wat doen we met kookouders?

 - KSA Tielt moedigt hen aan om het beleid te volgen maar sanctioneert hen niet.

 * Wat als de gemaakte afspraken gewoon worden genegeerd?

 - Ga opnieuw samenzitten met je groep en probeer tot een consensus te komen waar de groep zich wel 
achter kan scharen. Blijf het sanctiebeleid consequent toepassen. 

 * Tip: Gebruik de methodiek rond een voorbeeldfunctie van op de website. Probeer de leiding duidelijk te maken 
dat het imago van de groep heel belangrijk is. 
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BIJLAGE: POWERPOINT KSA TIELT 15/03/2019
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Inspiratiesessie: Hoe kan je een 
alcoholbeleid opstellen voor je groep? 

Aangenaam!

Simon Popelier

KSA’er sinds 2001
Leider sinds 2010 

Bondsleider KSA Tielt
Voorzitter vzw sv KSA Tielt

Michiel De Jaeger

KSA’er sinds 1994
Leider sinds 2006
(ex)Secretaris KSA Tielt
Secretaris vzw sv KSA Tielt
(ex)Gouwraadslid KSA Noordzeegouw

Aangenaam!

300 leden - 56 leid(st)ers

Aangenaam! 
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Reden tot paniek?

Stof tot nadenken?

Stof tot nadenken?

Nood aan een visie…
• Snel wisselend (hoofd)leiding met jeugdig karakter
• Mondeling afspraken vervagen 
 Nood aan neergeschreven ‘regels’ als stok achter de deur



GROEPSLEIDINGSCONGRES 2019 / 5

BIJLAGE: POWERPOINT KSA TIELT 15/03/2019

3

Nood aan een visie…
Visie-tekst opgesteld in 2015: 
Info-brochure <-> vastleggen van ongeschreven regels
Inhoud: 
• Structuur binnen de bond
• Transparante info ivm verzekering/fiscale attesten/financiering/…
• Vormingsprogramma jongleiding
• Visie op drugs/tabak/alcohol
• Visie op multimediagebruik/beeldmateriaal/privacy/…
• Verwachte engagement van leiding

Strikte afspraken?
• Gebaseerd op krijtlijnen vorige bondsteams: “ongeschreven regels”
• Wettelijk kader anno 2015? 
• Balans tussen wettelijke en jaar-en-dag traditie? (pintje JHN bij kampvuur?)

Resultaat: 
• Afspraken/richtlijnen per leeftijdsgroep (jonge leden / + 16 / leiding)
• Wat te doen bij overtreding? 

• Ouders contacteren? Sanctie? Schorsing? 

Strikte afspraken?

Strikte afspraken?

15/03/2019
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Strikte afspraken?

Strikte afspraken?
• Visietekst als “leidraad”
• Meeste voorvallen moeilijk zwart-wit te bekijken
• Je kan geen regeltjes/sancties voor iedere mogelijke situatie 

beschrijven 
 Tekst moet richtinggevend zijn 

• Huidige bondsteam kan regels aanscherpen
• Niet vanuit een ivoren toren

Transparante communicatie
• Openbaar te raadplegen op onze website: https://ksatielt.be/over-ons/visie-ksa-tielt

• Bij lancering in 2015, doorgemaild naar alle ouders
• Op vandaag: af en toe naar verwezen in mailtjes etc. 
• Leden worden niet bewust geconfronteerd met visie-tekst

=> Gaandeweg leren ze de regels kennen
• Jongleiding krijgt sessie over drug/tabak/alcohol-beleid

In de praktijk
Afspraken huidige activiteiten/kampen/weekends: 
• Maximumpercentage op alcohol: 15% Alc.

• % Alc. op alle dranken, ook al worden ze niet puur gedronken (“ik ga het 
aanlengen met tonic”)

• Enkel alcohol na laatste activiteit + wanneer leden in bed liggen
• Per avond een BOB (=> met rijbewijs) en CO-BOB (=> niet noodzakelijk rijbewijs) 

Organisatie Evenementen: 
• -16/+16/+18 via leeftijdscontrole-polsbandjes
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Zitten we nu safe? 
• Nooit meer leden die tijdens een activiteit drank aankopen? 
• Nooit meer leiders die buiten het boekje gaan? 
• Geen enkele -16-jarige met een Passoa op onze fuif? 

Zitten we nu safe? 

Zitten we nu safe? 
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BIJLAGE: VISIETEKST KSA TIELT
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