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Visie op verslavende middelen en activiteiten 

Legale maar ook illegale verslavende middelen en activiteiten vragen onze aandacht gezien ze niet weg te denken zijn uit de huidige samenleving. 
Kinderen en jongeren op een bewuste manier leren nadenken over, leren omgaan met deze middelen en activiteiten behoort tot onze 
begeleidingsopdracht. 
Het is ons doel om misbruik en verslaving te voorkomen. We ontmoedigen in principe alle gebruik van verslavende middelen maar willen kinderen/jongeren 
bewust keuzes leren maken en ruimte bieden om binnen de legale middelen en activiteiten een haalbare en aanvaardbare weg te gaan. 
 

Visie op beleid rond verslavende middelen en activiteiten 

Dit beleid kwam tot stand in een proces begeleid door CGG Largo. Een half jaar lang gingen we aan de slag rond de verschillende aspecten die binnen dit 

beleid een plaats krijgen. 

Binnen dit beleid richten we ons op volgende verslavende middelen en activiteiten: 

Alcohol 

Illegale middelen 

Tabak 

Medicatie 

Gamen 

Gokken 

Vluchtige snuifmiddelen 

 

We willen met dit beleid een eenduidige visie uitwerken die door alle individuele medewerkers kan gedragen worden vanuit hun professionele houding.  

Een consequente houding vanuit vastgelegde afspraken en procedures maar evenzeer vanuit een begeleiderspositie ten opzichte van de cliënt. 

Duidelijkheid creëert veiligheid zowel voor de medewerker maar nog belangrijker voor de jongeren en hun context. 

Dit beleid richt zich vooral op kinderen en jongeren binnen de module verblijf, TCK en dagbegeleiding in groep. We gebruiken deze invalshoeken ook als 

steun binnen andere modules, zoals contextbegeleiding, CB ifv autonoom wonen. 
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We maken onderscheid tussen 

 Sanctiebeleid: de regels/procedures en bijhorende gevolgen bij overtreding.  

 De begeleiding/hulpverlening 

 Structurele en educatieve maatregelen 

 

Het sanctioneringsbeleid richt zich op wat hier, op de site en nabije omgeving, gebeurt. Procedures werden uitgeschreven voor bezit, gebruik, onder invloed 

zijn, doorgeven en verkopen met winst in de korf vzw.  

Het hulpverleningstraject wordt echter bewandeld bij elk vermoeden en vaststelling van gebruik van verslavende middelen en activiteiten, los van de plaats 

waar dit gebruik zich stelt. 

 

We bekijken ook hoe structurele en educatieve maatregelen deze processen kunnen ondersteunen.  

 

We verwachten eveneens ook dat andere betrokken personen, zoals ouders, geen verslavende middelen gebruiken of onder invloed zijn tijdens de 

begeleidingsgesprekken in de organisatie. Ook buiten de korf vragen we om geen verslavende middelen te gebruiken tijdens de begeleidingsmomenten. We 

kunnen deze gesprekken opschorten als het gebruik het begeleidingsproces verstoort. 

 

Binnen de voorziening nemen we het standpunt om geen testing te doen rond alcohol en druggebruik. Niet op eigen initiatief noch op vraag van de ouders. 

Dergelijke testen blijven onbetrouwbare momentopnames die daardoor weinig meerwaarde bieden in de hulpverlening. We focussen eerder op het creëren 

van een vertrouwensband en samenwerkingsrelatie waarbinnen we  open en transparant reageren vanuit zorg en begeleiding. Bij het op eigen initiatief een 

test afnemen, zullen de resultaten geen invloed hebben op de geldende procedures. 

 

beleid 
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3-sporen beleid 

Spoor 1:  Sanctiebeleid 
 

Algemene uitgangspunten: 

 

- De veiligheid van iedereen primeert. Indien de veiligheid in twijfel wordt getrokken, worden de nodige maatregelen getroffen (permanentie, dokter, 

politie, …). 

- Onder invloed zijn blijft een persoonlijke inschatting van de begeleider.  Bij twijfel wordt een 2de opinie gevraagd. 

- Waar gesproken wordt over melding aan ouders, geldt dit voor minderjarigen. Bij meerderjarigen gebeurt dit enkel mits toestemming. 

- We melden aan ouders waarmee we geregeld contact hebben. Andere ouders worden, indien nodig, via verslag op de hoogte gebracht. 

- Melding aan de politie gebeurt altijd door een directielid, en gebeurt op naam en adres van de vzw. 

- Onderstaande regels en afspraken gelden binnen de gebouwen van vzw de korf en 100m errond en op activiteiten met de organisatie. 

- Tijdens vakantieperiodes wordt het item ‘op team bespreken’ vervangen door een overleg met minimum 3 betrokken hulpverleners. 

 

- Onderstaande matrix geeft per middel/activiteit aan of iets verboden of toegelaten onder voorwaarden is. 

Per middel wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

 

Bezit:    materiaal gevonden of gezien in eigen kamer, in persoonlijk gerief of op de persoon zelf 

Gebruik:   effectief zien gebruiken, op heterdaad betrappen 

Onder invloed zijn:  verstoord functioneren door het gebruik ervan, blijft altijd inschatting van de begeleider 

Doorgeven:   geven, schenken van materiaal of verkopen zonder winst 

Dealen/verkopen met winst: verkopen met winst van materiaal, bij illegale middelen wordt de term dealen gebruikt 

 

- Door de gewenste categorie aan te klikken, krijg je onmiddellijk de nodige informatie te zien. 
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Sanctiebeleid-matrix 

 bezit gebruik onder invloed zijn doorgeven dealen/ 
verkopen met winst 

Alcohol 
 

voorwaarden voorwaarden verboden voorwaarden verboden 

Tabak 
 

voorwaarden voorwaarden / voorwaarden verboden 

Medicatie 
 

voorwaarden voorwaarden verboden verboden verboden 

Illegale middelen 
 

verboden verboden verboden verboden verboden 

Gamen 
 

voorwaarden voorwaarden / voorwaarden verboden 

Gokken  
 

verboden verboden / verboden verboden 

Vluchtige 
snuifmiddelen 

voorwaarden voorwaarden verboden verboden verboden 

 

 

 

  

beleid 
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alcohol regels/voorwaarden/afspraken Procedure/sanctie bij het niet navolgen van de voorwaarden/afspraken 

Bezit van alcohol Kan, mits volgende voorwaarden: 
 
minderjarigen: 
- vanaf 16 jaar  
- bij speciale gelegenheden 
- geen sterke dranken 
- mits toestemming van de 

begeleiding 
 

 
meerderjarigen: 
- toestemming kan voor langere duur 

zijn (teamafspraak) 
- geen sterke dranken 
 

 
 
minderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- ouders/voogd worden op de hoogte gebracht 
- Bij herhaling wordt dit opgenomen in de officiële verslaggeving 

 
meerderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- bij herhaling: overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag 

gesteld wordt 
 

Gebruik van alcohol Kan, mits volgende voorwaarden: 
 
minderjarigen: 
- vanaf 16 jaar  
- bij speciale gelegenheden 
- geen sterke dranken 
- mits toestemming van de 

begeleiding 
 

 
 
meerderjarigen: 
- toestemming kan voor langere duur 

zijn (teamafspraak) 
- geen sterke dranken 

 
 
minderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- ouders/voogd worden op de hoogte gebracht  
- Bij herhaling wordt dit opgenomen in de officiële verslaggeving 

 
meerderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- bij herhaling: overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag 

gesteld wordt 

beleid 
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Onder invloed zijn 
van alcohol 
 

verboden minderjarigen: 
- Kind/jongere wordt naar de kamer of aparte ruimte gestuurd tot hij/zij terug 

nuchter is. 
- Bij twijfel rond veiligheid wordt inschatting van dokter gevraagd. 
- Registreren in logboek 
- Bespreken op teamvergadering, vastleggen sanctie. Binnen de week weet de 

jongere wat van hem/haar verwacht wordt. Deze boodschap wordt gegeven 
zodra de jongere nuchter is. 

- Ouders worden op de hoogte gebracht. 
 
meerderjarigen: 

- Jongere wordt naar de kamer gestuurd tot hij/zij terug nuchter is. 
- Bij twijfel rond veiligheid wordt inschatting van dokter gevraagd. 
- Registreren in logboek 
- Bespreken op teamvergadering, vastleggen sanctie. Binnen de week weet de 

jongere wat van hem/haar verwacht wordt. Deze boodschap wordt gegeven 
zodra de jongere nuchter is. 

- Ouders (mits toestemming jongere) worden op de hoogte gebracht. 
 
- bij herhaling: overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag 

gesteld wordt 
 

Doorgeven van 
alcohol 
 

Kan, mits volgende voorwaarden: 
 
minderjarigen: 
- vanaf 16 jaar  
- bij speciale gelegenheden 
- geen sterke dranken 
- mits toestemming van de 

begeleiding 
 

 
meerderjarigen: 

Zowel voor de gever als de ontvanger geldt onderstaande procedure 
 
minderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- ouders/voogd worden op de hoogte gebracht  
- Bij herhaling wordt dit opgenomen in de officiële verslaggeving 

 
meerderjarigen: 

- registreren in logboek 

beleid 
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- toestemming kan voor langere duur 
zijn (teamafspraak) 

- geen sterke dranken 
 

- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- bij herhaling: overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag 

gesteld wordt 
 

Verkopen met winst 
van alcohol 
 

Verboden  minderjarige: 
- registreren in logboek 
- op team bespreken 
- melden aan ouders, directie, andere relevante betrokkenen 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- schorsing verblijf na overleg met betrokken partijen en minimum voor 14 dagen 

(in context, in TO, …) 
- individueel contract opmaken met verwachtingen, sanctie, herstelgerichte 

activiteit en/of TO 
bij herhaling:  
- registreren in logboek 
- op team bespreken 
- melden aan ouders, directie, andere relevante betrokkenen 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- schorsing verblijf na overleg met betrokken partijen en minimum voor 14 dagen 

(in context, in TO, …) 
- nieuw contract met bijsturing en verplichte deelname 

bewustwordingsprogramma 
- overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag gesteld wordt 

 
meerderjarige:  

- registreren in logboek 
- melden aan directie, andere relevante betrokkenen 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- verblijf wordt stopgezet binnen de 24u 
- lijst met mogelijkheden waar ze terecht kunnen wordt meegegeven 

  

beleid 
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Tabak regels/voorwaarden/afspraken Procedure/sanctie bij het niet navolgen van de voorwaarden/afspraken 

Bezit van tabak Kan, mits volgende voorwaarden: 
 
- vanaf 15 jaar (tussen 15-16jaar 

toestemming ouders nodig) 
- volgens de leefgroepsafspraken van 

de afdeling 

 
- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen indien nodig 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- ouders/voogd worden op de hoogte gebracht. 
- Bij herhaling wordt dit opgenomen in de officiële verslaggeving 

 

Gebruik van tabak Kan, mits volgende voorwaarden: 
 
- vanaf 15 jaar (tussen 15-16jaar 

toestemming ouders nodig) 
- BUITEN 
- volgens de leefgroepsafspraken van 

de afdeling 
 

 
- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen indien nodig 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- ouders/voogd worden op de hoogte gebracht. 
- Bij herhaling wordt dit opgenomen in de officiële verslaggeving 

 
Procedure bij binnen roken:  

- melding aan directie en gesprek met directie  
- melding aan ouders 
- taakstraf wordt bepaald 
- bij herhaling volgt schorsing verblijf met bijhorende opdracht gelinkt aan 

veiligheid. 
 

Onder invloed zijn 
van tabak 
 

/ / 

Doorgeven van 
tabak 
 

Kan, mits volgende voorwaarden: 
 
- vrijwillig  
- volgens leeftijdsafspraken 

Zowel voor de gever als de ontvanger geldt onderstaande procedure 
 
minderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- ouders/voogd worden op de hoogte gebracht. 

beleid 
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- Bij herhaling wordt dit opgenomen in de officiële verslaggeving 
 
meerderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- bij herhaling: overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag 

gesteld wordt 
 

Verkopen met winst 
van tabak 
 

Verboden  minderjarige: 
- registreren in logboek 
- op team bespreken 
- melden aan ouders, directie, andere relevante betrokkenen 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- schorsing verblijf na overleg met betrokken partijen en minimum voor 14 dagen 

(in context, in TO, …) 
- individueel contract opmaken met verwachtingen, sanctie, herstelgerichte 

activiteit en/of TO 
bij herhaling:  
- registreren in logboek 
- op team bespreken 
- melden aan ouders, directie, andere relevante betrokkenen 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- schorsing verblijf na overleg met betrokken partijen en minimum voor 14 dagen 

(in context, in TO, …) 
- nieuw contract met bijsturing en verplichte deelname 

bewustwordingsprogramma 
- overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag gesteld wordt 

 
meerderjarige: 

- registreren in logboek 
- melden aan directie, andere relevante betrokkenen 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 

beleid 
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- verblijf wordt stopgezet binnen de 24u 
- lijst met mogelijkheden waar ze terecht kunnen wordt meegegeven 

  

beleid 



12 
 

medicatie regels/voorwaarden/afspraken Procedure/sanctie bij het niet navolgen van de voorwaarden/afspraken 

Bezit van medicatie Kan, mits volgende voorwaarden: 
 
Zie procedure medische handelingen 

 
 
minderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden afgenomen. 
- ouders/voogd worden op de hoogte gebracht. 
- Bij herhaling wordt dit opgenomen in de officiële verslaggeving 

 
meerderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden afgenomen. 
- bij herhaling: overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag 

gesteld wordt 
 

Gebruik van 
medicatie 

Kan, mits volgende voorwaarden: 
 
Zie procedure medische handelingen 

 
 
minderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden afgenomen. 
- ouders/voogd worden op de hoogte gebracht. 
- Bij herhaling wordt dit opgenomen in de officiële verslaggeving 

 
meerderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden afgenomen. 
- bij herhaling: overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag 

gesteld wordt 

beleid 
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Onder invloed zijn 
van medicatie 
 

Verboden - informeren dokter/antigifcentrum 
- registreren in logboek 
- kind/jongere wordt naar de kamer gestuurd tot hij/zij terug nuchter is. 
- Bespreken op teamvergadering, vastleggen sanctie. Binnen de week weet de 

jongere wat van hem/haar verwacht wordt. Deze boodschap wordt gegeven 
zodra de jongere nuchter is. 

- Ouders worden op de hoogte gebracht. 
 

Doorgeven van 
medicatie 
 

Verboden Zowel voor de gever als de ontvanger geldt onderstaande procedure 
 
minderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden afgenomen. 
- ouders/voogd worden op de hoogte gebracht. 
- Bij herhaling wordt dit opgenomen in de officiële verslaggeving 

 
meerderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden afgenomen. 
- bij herhaling: overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag 

gesteld wordt 
 
Wanneer je betrapt wordt op doorgeven van medicatie wordt je 
handelingsbekwaamheid tot het zelf bijhouden van medicatie opnieuw negatief 
beoordeeld en kan je geen medicatie meer zelf bijhouden. 
 

Verkopen met winst 
van medicatie 
 

Verboden  minderjarige: 
- registreren in logboek 
- melden aan ouders, directie, andere relevante betrokkenen 
- op team bespreken 
- gevonden zaken worden afgenomen. 
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- schorsing verblijf na overleg met betrokken partijen en minimum voor 14 dagen 
(in context, in TO, …) 

- individueel contract opmaken met verwachtingen, sanctie, herstelgerichte 
activiteit en/of TO 

bij herhaling:  
- registreren in logboek 
- melden aan ouders, directie, andere relevante betrokkenen 
- op team bespreken 
- gevonden zaken worden afgenomen. 
- schorsing verblijf na overleg met betrokken partijen en minimum voor 14 dagen 

(in context, in TO, …) 
- nieuw contract met bijsturing en verplichte deelname 

bewustwordingsprogramma 
- overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag gesteld wordt 

 
meerderjarige: 

- registreren in logboek 
- melden aan directie, andere relevante betrokkenen 
- gevonden zaken worden afgenomen. 
- verblijf wordt stopgezet binnen de 24u 
- lijst met mogelijkheden waar ze terecht kunnen wordt meegegeven 

  

beleid 
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Illegale 
middelen 

regels/voorwaarden/afspraken Procedure/sanctie bij het niet navolgen van de voorwaarden/afspraken 

Bezit van illegale 
middelen 

verboden Bij gevonden illegale middelen waarvan niet duidelijk is van wie het is, wordt de politie 
verwittigd en het gevonden materiaal meegegeven. 
 
minderjarigen: 
 

- registreren in logboek 
- melden aan ouders, directie, andere relevante betrokkenen 
- op team bespreken 
- directie meldt bij de politie (zonder naam jongere) en vraagt gevonden middelen 

te komen halen 
- individueel contract opmaken met verwachtingen, sanctie, herstelgerichte 

activiteit en/of TO. 
Duur contract: 1 maand 
Bij niet opvolgen wordt directie verwittigd 
 

Bij herhaling: 
- registreren in logboek 
- melden aan ouders, directie, andere relevante betrokkenen 
- op team bespreken 
- directie meldt bij de politie (met naam jongere) en vraagt gevonden middelen te 

komen halen 
- Opnieuw contract opmaken met bijsturing en verplichte deelname 

bewustwordingsprogramma. 
- overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag gesteld wordt 

 
meerderjarigen: 

- registreren in logboek 
- melden aan directie, andere relevante betrokkenen 
- op team bespreken beleid 
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- directie meldt bij de politie (zonder naam jongere) en vraagt gevonden middelen 
te komen halen 

- individueel contract opmaken met verwachtingen, sanctie, herstelgerichte 
activiteit en/of TO.  
Duur contract: 1 maand 
Duidelijke boodschap vanuit directie dat bij herhaling verblijf stopt 
Bij niet opvolgen wordt directie verwittigd 
 

Bij herhaling: 
- registreren in logboek 
- melden aan directie, andere relevante betrokkenen 
- op team bespreken 
- directie meldt bij de politie (met naam jongere) en vraagt gevonden middelen te 

komen halen 
- verblijf wordt stopgezet binnen de 24u 
- lijst met mogelijkheden waar ze terecht kunnen wordt meegegeven  

Gebruik van illegale 
middelen 

verboden minderjarigen: 
 

- melden aan ouders, directie, team, andere relevante betrokkenen 
- registreren in logboek 
- op team bespreken 
- individueel contract opmaken met verwachtingen, sanctie, herstelgerichte 

activiteit en/of TO. 
Duur contract: 1 maand 
Bij niet opvolgen wordt directie verwittigd 
 

Bij herhaling: 
- melden aan ouders, directie, team, andere relevante betrokkenen 
- registreren in logboek 
- op team bespreken 
- directie meldt bij de politie (met naam jongere)  
- Opnieuw contract opmaken met bijsturing en verplichte deelname 

bewustwordingsprogramma.  beleid 
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- overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag gesteld wordt 
 

meerderjarigen: 
- melden aan directie, team, andere relevante betrokkenen 
- registreren in logboek 
- op team bespreken 
- individueel contract opmaken met verwachtingen, sanctie, herstelgerichte 

activiteit en/of TO.  
Duur contract: 1 maand 
Duidelijke boodschap vanuit directie dat bij herhaling verblijf stopt 
Bij niet opvolgen wordt directie verwittigd 
 

Bij herhaling: 
- registreren in logboek 
- op team bespreken 
- melden aan directie, team, andere relevante betrokkenen 
- directie meldt bij de politie (met naam jongere)  
- verblijf wordt stopgezet binnen de 24u 
- lijst met mogelijkheden waar ze terecht kunnen wordt meegegeven  

Onder invloed zijn 
van illegale 
middelen 
 

verboden minderjarigen: 
- Kind/jongere wordt naar de kamer of aparte ruimte gestuurd tot hij/zij terug 

nuchter is. 
- Bij twijfel rond veiligheid wordt inschatting van dokter gevraagd. 
- Registreren in logboek 
- Bespreken op teamvergadering, vastleggen sanctie. Binnen de week weet de 

jongere wat van hem/haar verwacht wordt. Deze boodschap wordt gegeven 
zodra de jongere nuchter is. 

- Ouders (waarmee contact is) worden op de hoogte gebracht. 
 
meerderjarigen: 

- Jongere wordt naar de kamer gestuurd tot hij/zij terug nuchter is. 
- Bij twijfel rond veiligheid wordt inschatting van dokter gevraagd. 
- Registreren in logboek 

beleid 
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- Bespreken op teamvergadering, vastleggen sanctie. Binnen de week weet de 
jongere wat van hem/haar verwacht wordt. Deze boodschap wordt gegeven 
zodra de jongere nuchter is. 

- Ouders (mits toestemming jongere) worden op de hoogte gebracht. 
 
- bij herhaling: overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag 

gesteld wordt 
 

Doorgeven van 
illegale middelen 
 

verboden Zowel voor de gever als de ontvanger geldt onderstaande procedure 
 
minderjarigen: 
 

- melden aan ouders, directie, team, andere relevante betrokkenen 
- registreren in logboek 
- op team bespreken 
- directie meldt bij de politie (zonder naam jongere) en vraagt gevonden middelen 

te komen halen 
- individueel contract opmaken met verwachtingen, sanctie, herstelgerichte 

activiteit en/of TO. 
Duur contract: 1 maand 
Bij niet opvolgen wordt directie verwittigd 
 

Bij herhaling: 
- melden aan ouders, directie, team, andere relevante betrokkenen 
- registreren in logboek 
- op team bespreken 
- directie meldt bij de politie (met naam jongere) en vraagt gevonden middelen te 

komen halen 
- Opnieuw contract opmaken met bijsturing en verplichte deelname 

bewustwordingsprogramma. 
- overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag gesteld wordt 

 
 

beleid 
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meerderjarigen: 
- melden aan directie, team, andere relevante betrokkenen 
- registreren in logboek 
- op team bespreken 
- directie meldt bij de politie (zonder naam jongere) en vraagt gevonden middelen 

te komen halen 
- individueel contract opmaken met verwachtingen, sanctie, herstelgerichte 

activiteit en/of TO.  
Duur contract: 1 maand 
Duidelijke boodschap vanuit directie dat bij herhaling verblijf stopt 
Bij niet opvolgen wordt directie verwittigd 
 

Bij herhaling: 
- registreren in logboek 
- op team bespreken 
- melden aan directie, team, andere relevante betrokkenen 
- directie meldt bij de politie (met naam jongere) en vraagt gevonden middelen te 

komen halen 
- verblijf wordt stopgezet binnen de 24u 
- lijst met mogelijkheden waar ze terecht kunnen wordt meegegeven  

 

Dealen van illegale 
middelen 
 

Verboden  minderjarige: 
- registreren in logboek 
- op team bespreken 
- melden aan ouders, directie, team, andere relevante betrokkenen 
- materiaal wordt in bewaring genomen 
- directie meldt bij de politie (met naam jongere) en vraagt gevonden middelen te 

komen halen 
- schorsing verblijf na overleg met betrokken partijen en minimum voor 14 dagen 

(in context, in TO, …) 
- individueel contract opmaken met verwachtingen, sanctie, herstelgerichte 

activiteit en/of TO 
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bij herhaling:  
- registreren in logboek 
- op team bespreken 
- melden aan ouders, directie, team, andere relevante betrokkenen 
- materiaal wordt in bewaring genomen 
- schorsing verblijf na overleg met betrokken partijen en minimum voor 14 dagen 

(in context, in TO, …) 
- nieuw contract met bijsturing en verplichte deelname 

bewustwordingsprogramma 
- overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag gesteld wordt 

 
meerderjarige: 

- registreren in logboek 
- melden aan directie, team, andere relevante betrokkenen 
- materiaal wordt in bewaring genomen 
- directie meldt bij de politie (met naam jongere) en vraagt gevonden middelen te 

komen halen 
- verblijf wordt stopgezet binnen de 24u 
- lijst met mogelijkheden waar ze terecht kunnen wordt meegegeven 

 

  

beleid 

beleid 
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Gamen regels/voorwaarden/afspraken Procedure/sanctie bij het niet navolgen van de voorwaarden/afspraken 

Bezit van games Kan, mits volgende voorwaarden: 
 
- leeftijdsaangepaste games 
- afdelingsafspraken worden gevolgd 

 
minderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden in bewaring genomen, achter slot 
- ouders/voogd worden op de hoogte gebracht en kunnen de bewaarde zaken 

afhalen of krijgen tijdens contextbegeleiding. 
- Bij herhaling wordt dit opgenomen in de officiële verslaggeving 

 
meerderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken 
- gevonden zaken worden in bewaring genomen, achter slot 
- jongere kan afgenomen zaken terugvragen wanneer hij op contextbezoek gaat 
- bij herhaling: overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag 

gesteld wordt 
 

Gebruik van games Kan, mits volgende voorwaarden: 
 

 
- leeftijdsaangepaste games 
- afdelingsafspraken worden gevolgd 
 
 

 
minderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- Bij herhaling wordt dit opgenomen in de officiële verslaggeving 

 
meerderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden in bewaring genomen, achter slot 
- jongere kan afgenomen zaken terugvragen wanneer hij op contextbezoek gaat 
- bij herhaling: overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag 

gesteld wordt 
 

beleid 
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beleid 

Onder invloed zijn 
van gamen 
 

/ / 

Doorgeven van 
games 
 

Kan, mits volgende voorwaarden: 
 

 
- leeftijdsaangepaste games 
- afdelingsafspraken worden gevolgd 
 

 

Zowel voor de gever als de ontvanger geldt onderstaande procedure 
 
minderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- games worden in bewaring genomen, achter slot 
- ouders/voogd worden op de hoogte gebracht en kunnen de bewaarde zaken 

afhalen of krijgen tijdens contextbegeleiding. 
- Bij herhaling wordt dit opgenomen in de officiële verslaggeving 

 
meerderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- games worden in bewaring genomen, achter slot 
- jongere kan afgenomen zaken terugvragen wanneer hij op contextbezoek gaat 
- bij herhaling: overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag 

gesteld wordt 
 

Verkopen met winst 
van games 
 

Verboden  minderjarige: 
- melden aan ouders, directie, team, andere relevante betrokkenen 
- materiaal wordt in bewaring genomen 
- schorsing verblijf na overleg met betrokken partijen en minimum voor 14 dagen 

(in context, in TO, …) 
- individueel contract opmaken met verwachtingen, sanctie, herstelgerichte 

activiteit en/of TO 
bij herhaling:  
- melden aan ouders, directie, team, andere relevante betrokkenen 
- materiaal wordt in bewaring genomen 
- schorsing verblijf na overleg met betrokken partijen en minimum voor 14 dagen 

(in context, in TO, …) 
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- nieuw contract met bijsturing en verplichte deelname 
bewustwordingsprogramma 

- overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag gesteld wordt 
 

meerderjarige: 
- melden aan directie, team, andere relevante betrokkenen 
- materiaal wordt in bewaring genomen 
- verblijf wordt stopgezet binnen de 24u 
- lijst met mogelijkheden waar ze terecht kunnen wordt meegegeven 

  

beleid 
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gokken regels/voorwaarden/afspraken Procedure/sanctie bij het niet navolgen van de voorwaarden/afspraken 

Bezit van 
gokmateriaal 

verboden  
minderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden in bewaring genomen, achter slot 
- indien kosten gemaakt werden op naam van de voorziening worden deze 

doorgerekend naar betrokken jongere 
- ouders/voogd worden op de hoogte gebracht en kunnen de bewaarde zaken 

afhalen of krijgen tijdens contextbegeleiding. 
- Bij herhaling wordt dit opgenomen in de officiële verslaggeving 

 
meerderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden in bewaring genomen, achter slot 
- indien kosten gemaakt werden op naam van de voorziening worden deze 

doorgerekend naar betrokken jongere 
- jongere kan afgenomen zaken terugvragen wanneer hij op contextbezoek gaat 
- bij herhaling: overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag 

gesteld wordt 
 

Gebruik van 
gokmateriaal 

verboden minderjarigen: 
- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden in bewaring genomen, achter slot 
- indien kosten gemaakt werden op naam van de voorziening worden deze 

doorgerekend naar betrokken jongere 
- ouders/voogd worden op de hoogte gebracht en kunnen de bewaarde zaken 

afhalen of krijgen tijdens contextbegeleiding. 
- Bij herhaling wordt dit opgenomen in de officiële verslaggeving 

 beleid 
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meerderjarigen: 
- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden in bewaring genomen, achter slot 
- indien kosten gemaakt werden op naam van de voorziening worden deze 

doorgerekend naar betrokken jongere 
- jongere kan afgenomen zaken terugvragen wanneer hij op contextbezoek gaat 
- bij herhaling: overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag 

gesteld wordt 
 

Onder invloed zijn 
van gokken 
 

/ /  

Doorgeven van 
gokmateriaal 
 

verboden Zowel voor de gever als de ontvanger geldt onderstaande procedure 
 
minderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden in bewaring genomen, achter slot 
- ouders/voogd worden op de hoogte gebracht en kunnen de bewaarde zaken 

afhalen of krijgen tijdens contextbegeleiding. 
- Bij herhaling wordt dit opgenomen in de officiële verslaggeving 

 
meerderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden in bewaring genomen, achter slot 
- jongere kan afgenomen zaken terugvragen wanneer hij op contextbezoek gaat 
- bij herhaling: overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag 

gesteld wordt 
 

Verkopen met winst 
van gokmateriaal 

Verboden  minderjarige: 
- registreren in logboek beleid 
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 - melden aan ouders, directie, andere relevante betrokkenen 
- op team bespreken 
- materiaal wordt in bewaring genomen 
- schorsing verblijf na overleg met betrokken partijen en minimum voor 14 dagen 

(in context, in TO, …) 
- individueel contract opmaken met verwachtingen, sanctie, herstelgerichte 

activiteit en/of TO 
bij herhaling:  
- registreren in logboek 
- melden aan ouders, directie, andere relevante betrokkenen 
- op team bespreken 
- materiaal wordt in bewaring genomen 
- schorsing verblijf na overleg met betrokken partijen en minimum voor 14 dagen 

(in context, in TO, …) 
- nieuw contract met bijsturing en verplichte deelname 

bewustwordingsprogramma 
- overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag gesteld wordt 

 
meerderjarige: 

- registreren in logboek 
- melden aan directie, andere relevante betrokkenen 
- materiaal wordt in bewaring genomen 
- verblijf wordt stopgezet binnen de 24u 
- lijst met mogelijkheden waar ze terecht kunnen wordt meegegeven 

  

beleid 



27 
 

Vluchtige 
snuifmiddelen 

regels/voorwaarden/afspraken Procedure/sanctie bij het niet navolgen van de voorwaarden/afspraken 

Bezit van vluchtige 
snuifmiddelen 

Kan, mits volgende voorwaarden: 
 
- correct en veilig gebruik van de 

middelen 
- geen navulgas! 

 
minderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- ouders/voogd worden op de hoogte gebracht. 
- Bij herhaling wordt dit opgenomen in de officiële verslaggeving 

 
meerderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- bij herhaling: overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in 

vraag gesteld wordt 
 

Gebruik van vluchtige 
snuifmiddelen 

Kan, mits volgende voorwaarden: 
 
- correct en veilig gebruik van de 

middelen 
- geen navulgas! 
 

 

 
minderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- ouders/voogd worden op de hoogte gebracht. 
- Bij herhaling wordt dit opgenomen in de officiële verslaggeving 

 
meerderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- bij herhaling: overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in 

vraag gesteld wordt 

beleid 
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Onder invloed zijn 
van vluchtige 
snuifmiddelen 
 

verboden minderjarigen: 
- Kind/jongere wordt naar de kamer gestuurd tot hij/zij terug nuchter is. 
- Bij twijfel rond veiligheid wordt inschatting van dokter gevraagd. 
- Registreren in logboek 
- Bespreken op teamvergadering, vastleggen sanctie. Binnen de week weet de 

jongere wat van hem/haar verwacht wordt. Deze boodschap wordt gegeven 
zodra de jongere nuchter is. 

- Ouders worden op de hoogte gebracht. 
 
meerderjarigen: 

- Jongere wordt naar de kamer gestuurd tot hij/zij terug nuchter is. 
- Bij twijfel rond veiligheid wordt inschatting van dokter gevraagd. 
- Registreren in logboek 
- Bespreken op teamvergadering, vastleggen sanctie. Binnen de week weet de 

jongere wat van hem/haar verwacht wordt. Deze boodschap wordt gegeven 
zodra de jongere nuchter is. 

- Ouders (mits toestemming jongere) worden op de hoogte gebracht. 
 
- bij herhaling: overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in 

vraag gesteld wordt 
 

Doorgeven van vluchtige 
snuifmiddelen 
 

verboden Zowel voor de gever als de ontvanger geldt onderstaande procedure 
 
minderjarigen:  

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- ouders/voogd worden op de hoogte gebracht. 
- Bij herhaling wordt dit opgenomen in de officiële verslaggeving 

 
meerderjarigen: 

- registreren in logboek 
- op team bespreken, sanctie bepalen 

beleid 
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- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- bij herhaling: overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in 

vraag gesteld wordt 
 

Verkopen met winst van 
vluchtige snuifmiddelen 
 

Verboden  minderjarige: 
- registreren in logboek 
- melden aan ouders, directie, andere relevante betrokkenen 
- bespreken op team 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- schorsing verblijf na overleg met betrokken partijen en minimum voor 14 

dagen (in context, in TO, …) 
- individueel contract opmaken met verwachtingen, sanctie, herstelgerichte 

activiteit en/of TO 
bij herhaling:  
- registreren in logboek 
- melden aan ouders, directie, andere relevante betrokkenen 
- bespreken op team 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- schorsing verblijf na overleg met betrokken partijen en minimum voor 14 

dagen (in context, in TO, …) 
- nieuw contract met bijsturing en verplichte deelname 

bewustwordingsprogramma 
- overleg met relevante betrokkenen waarbij verder verblijf in vraag gesteld 

wordt 
 

meerderjarige: 
- registreren in logboek 
- melden aan directie, andere relevante betrokkenen 
- gevonden zaken worden afgenomen en vernietigd. 
- verblijf wordt stopgezet binnen de 24u 
- lijst met mogelijkheden waar ze terecht kunnen wordt meegegeven 

  

beleid 
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Spoor 2:  Hulpverlening 

Het hulpverleningstraject wordt bewandeld bij elk vermoeden en vaststelling van gebruik van verslavende middelen en activiteiten, los van de plaats waar 

dit gebruik zich stelt. 

Het hulpverleningstraject bestaat uit volgende aspecten: 

- binnen de  individuele begeleiding wordt binnen de 2 weken een begeleidingsgesprek aangegaan rond het gestelde gedrag 

doel van dit gesprek:  

verkennen, bespreekbaar maken, bezorgdheid duiden, creëren van openheid 

de inhoud van het gesprek wordt geregistreerd en teruggekoppeld naar het team 

 

Het item kan verdere opvolging krijgen binnen deze individuele begeleiding. 

Aan de hand van gesprekken en/of ondersteunende methodieken wordt inzicht verworven in de problematiek en wordt er met de jongere aan de 

slag gegaan rond het thema. 

 

Mogelijke kapstokken:  doelgericht werken, motiverende gespreksvoering, psycho-educatie ahv gesprek/methodiek, spelvorm, … 

 

- op team wordt beslist of verdere externe hulpverlening is aangewezen 

Mogelijke externe hulpverlening: 

- Vroeginterventie (secundaire schoolleeftijd) – CGG Largo (Roeselare) 

Bij experimenteel of licht problematisch gebruik, motivatie geen voorwaarde 

 

Verkennend intakegesprek 

5tal sessies in groep (max 8), gemiddeld 3-4 groepen per jaar 

Mogelijkheid tot individueel traject (teambeslissing CGG Largo) 

1e sessie:  informeren over middelen 

2e sessie:  waarden, toekomstperspectief 
beleid 
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3e sessie:  meer focus op eigen gebruik, gebruikspatroon, levenslijn rond gebruik, …, aandelenbalans (voor- en nadelen, eventueel aangevuld 

met uitspraken van anderen, eventueel aangevuld met punten toegekend aan ieder voor- en nadeel) 

4e sessie:  jongere en zijn omgeving, effect van gebruik op relatie met context, welke invloed heeft gebruik op keuze context, … 

5e sessie:  op zoek naar sterktes waarop je kan inzetten en preventief nadenken over risicosituaties 

Afrondend gesprek met jongere en opvoedingsfiguur- indien nodig ook advies naar verdere hulpverlening 

 

- Hulpverlening 

 

 Kompas: ambulante drugzorg – Kortrijk 

Bij problematisch druggebruik 

 

Uitgebreide intakeprocedure bestaande uit enkele sessies 

Aanwezigheden kunnen doorgegeven worden, geen inhoud uit gesprek 

Ook Kompas aan huis is mogelijk ifv crisissituaties  (ontmijnen van crisis) 

 

 Residentiële drughulpverlening 

 

 Ziekenhuis  

 Kliniek St Jozef te Pittem: problematiek rond alcohol, cannabis, medicatie 

 H Familie  (+18) 

 

 Vanuit gerechtelijke kant: 

Clean up: samenwerking Kompas en Oranjehuis en Parket. Kan opgelegd worden door Jeugdrechtbank. 

Bij eerste aanmelding gebeurt vaak niets, bij tweede kan er bvb gesprek gepland worden. 

 

 

- Coaching en intervisie vanuit CGG Largo 

Acute casussen kunnen aanleiding zijn om een team intervisie aan te vragen vanuit CGG Largo  beleid 
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Spoor 3:  Educatieve en structurele maatregelen 

Educatie naar kinderen/jongeren 

Educatie naar begeleiders 

 

Het thema ‘verslavende middelen en activiteiten’ wordt verder opgevolgd binnen een werkgroep. 

Deze werkgroep houdt het thema levendig en plant initiatieven zodat afdelingen bewust inzetten op educatie naar begeleiders en kinderen/jongeren. 

Ook de zorg rond nieuw personeel zal belangrijk zijn. 

 

Mogelijke invalshoeken: 

- Visietekst voorstellen en levendig houden 

- Productkennis, gekoppeld met herkennen van signalen 

- Werkmateriaal, spelmateriaal  

 

 

Hieronder een lijst van interessant werkmateriaal om binnen project of binnen de afdeling mee aan de slag te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOL zonder alcohol 

3e graad lager onderwijs 

Lol zonder alcohol is een pakket ontwikkelt voor het 5e en 6e leerjaar lager onderwijs 

rond alcohol. Het pakket bestaat uit 8 lessen over alcohol en kan een inspiratiebron zijn  

om in de leefgroep te werken rond alcohol in de leefgroep te werken rond alcohol. 

beleid 
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Vlucht naar Avatar 

Dit pakket werd ontwikkeld voor het 6e leerjaar en gaat over gamen. Op een leuke 

manier wil het de leerlingen kennis laten maken met de wereld van het gamen, de game-

industrie en de voor- en nadelen van gamen. 

Trip 

 

Rock Zero 

ROCK ZERO' is een methodiek waarmee jongeren spelenderwijs nadenken over hun eigen alcoholgebruik en 

dat van hun peers en waarmee ze hun kennis en attitudes kunnen verfijnen. Ze leren op een ludieke manier 

dat (veel) alcohol drinken niet de norm is. De boodschap van het spel is 'alcohol, begin er niet te vroeg mee'. 

Dit spel is op maat van veertien- tot zestienjarigen en bruikbaar voor groepen tot 25 spelers (maximaal vijf 

groepjes van vijf spelers). 

 

Alcohol en Cannabis- zonder BOE of BAH 

Alcohol en cannabis...zonder boe of bah is een pakket op maat van jongeren met een 

verstandelijke beperking 

 

beleid 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maat in de shit 

Maat in de Shit is een educatief pakket waarmee u kunt werken rond druggebruik met jongeren. De 

invalshoek 'vriendschap en relaties' maakt het mogelijk om een brug te slaan tussen werken rond de 

cannabisthematiek en een bredere aanpak, gericht op het ondersteunen van sociale en persoonlijke normen 

en vaardigheden. In deze handleiding vindt u diverse werkvormen die deze invalshoek vorm geven. 

Crush 

'Crush' leert jongeren op een verantwoordelijke manier omgaan met alcohol en cannabis en daarbij zorg te 

dragen voor zichzelf en anderen. Het vertrekt vanuit een levensdomein waar elke jongere voeling mee heeft, 

namelijk vrienden en relaties. Het materiaal is bedoeld voor zestien- tot achttienjarigen en is bruikbaar bij 

groepen tot 25 personen. 

Explosive chickens 

Tablet spel (ideale leeftijd 14-16j) waarin gewerkt wordt rond verhogen van weerbaarheid van een groep. 

Spel wordt begeleid door  CGG Largo 

 

beleid 
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Structurele maatregelen: 

We voorzien een instrument waarmee afdelingen zelf hun eigen infrastructuur kunnen checken, kritisch kunnen bekijken en indien nodig maatregelen 

kunnen treffen. 

Bv.  op leefgroepsplan/plan van de site aanduiden waar risico’s liggen 

Bv.  aantrekkelijker maken van de plaatsen waar ze wel mogen zijn, waar er wel controle is 
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