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1) Inleiding 
Wij van Scouts Savio zijn via de website van de Brugse jeugddienst in contact gekomen met het Joint 
Effort Project.  

Bij onze scouts is het zo dat er zeker al een pakket van regels aanwezig is. Deze kennen echter een 
eerder mondelinge traditie binnen de scouts, in die zin dat ze wel bestaan en dat er ook regelmatig 
over gediscussieerd wordt, maar dat ze ver van concreet op papier staan. 

Hierdoor worden gevallen van drugsgebruik eigenlijk bestraft door een kleine groep van personen 
die handelen volgens een combinatie van herinneringen en eigen ideeën, en niet volgens een 
algemeen kader waar iedereen (inclusief de groepsleiding) achter staat. Het gebeurt dan 
logischerwijs ook wel dat er onenigheid is tussen de leiding over het feit of er al dan niet gestraft 
moet worden en op welke manier. Ook een occasioneel gebruik van alcohol na de vergadering is een 
punt van discussie in onze groep dat dringend eens uitgeklaard moest worden.   

Voor ons was het een interessante piste om de regels omtrent drugs dus eens zwart op wit uit te 
schrijven zodat deze ook in de toekomst, wanneer wij zelf geen leiding meer zijn in de scouts, nog 
een verder leven kennen en aangepast kunnen worden waar nodig.  

2) Visie 

a) Savio 

i) Algemene visie Savio 
De algemene visie van hoe een scouts precies zijn bewind moet voeren en hoe de leden met 
elkaar moeten omgaan, gaat al een tijdje de ronde in Savio onder de vorm van 4 pijlers. 
Aangezien dit slechts een mondelinge overdracht is, proberen we nu voor de eerste keer dit neer 
te schrijven op papier: 
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Traditie: We zijn in Savio niet bang om terug te gaan naar de fundamenten waarop het begrip 
‘scouts’ is ontstaan. De stichter van de scouts (Baden Powell) heeft zijn idee van scouts ontwikkeld 
uit zijn eigen militaire geschiedenis en hoe hij zelf in de militaire scouts heeft gezeten. Het draaide in 
zijn boeken dan vooral ook om jezelf tegenkomen met behulp van survivaltechnieken en gelijkheid in 
een groep. Wij in Savio zijn dan ook van mening dat deze fundamenten zeker niet mogen verdwijnen 
uit de scouts. We zijn geen drinkebroers die tijdens onze vergaderingen in een zetel gezellig babbelen 
met mekaar, maar we trekken erop uit en leren samen dingen bij die allen te maken hebben met het 
BLEN-principe (bescherming, locatie, eten, navigatie). Op deze manier ontwikkelen we niet enkel 
onszelf als individu, maar leren we ook in groep functioneren en leren we wat we aan mekaar 
hebben.  

Trots: Wij als leiding leren onze leden van jongs af aan dat lid zijn van Scouts Savio een grote eer is. 
We mogen ons wel de meest scouteske (op vlak van tradities en de basis) scouts van de regio Brugge 
noemen. Door die titel hoog in het vaandel te dragen verliezen op geen enkel moment de motivatie 
om onszelf constant opnieuw uit te vinden (in de vorm van innovatieve scouteske spelen, nieuwe 
survivaltechnieken aan te leren…), maar dit wel nog altijd met respect voor de reeds bestaande 
tradities (zie vorige pijler). Op die manier hechten we er als scouts veel belang aan dat we niet uit het 
oog verliezen waarvoor we staan en wat we de volgende generaties willen meegeven.  

Respect: De leuze “Geen klieksjes in Savio” is de meest gebruikte leuze als het aankomt op 
pestgedrag in de scouts. We willen onze leden meegeven dat we 1 grote bende zijn met éénzelfde 
doel voor ogen: scouting voeren zoals het hoort. Daarbij is er geen ruimte voor interne spanningen, 
zowel tussen leiding, leden alsook tussen die twee groepen zelf. We behandelen als leiding onze 
leden met veel respect en proberen op veel vlakken hen te benaderen als een goede, oudere vriend. 
We verwachten in ruil dat de leden respect hebben voor het werk dat wij in de scouts steken en in 
het algemeen dat zij ons zien als die goede, oudere vriend waar ze naar opkijken en naar luisteren als 
het moet.  

Kameraadschap: We halen hier specifiek de term kameraadschap ipv vriendschap aan omdat wij van 
mening zijn dat gedeelde ervaringen de beste band tussen mensen smeden. Je kan wel een goede 
vriend zijn van een ander omwille van dezelfde interesses en vriendenbendes op school, maar je 
krijgt een onvoorwaardelijke band met iemand die geen enkele interesse met je deelt en niet op 
dezelfde school zit àls je met die persoon de zotste tocht van je leven maakt in een ver gebergte en je 
tesamen met hem hebt afgezien. Dat zijn in onze ogen kameraden: een onvoorwaardelijke 
vriendschapsband opbouwen door gedeelde levenservaringen. Als huidige leiding hebben wij dat 
genoeg meegekregen van onze leiders door tochten te maken in Oekraïne, Roemenië, Tsjechië, 
Polen… Dat willen we dan ook onze leden zoveel mogelijk laten ervaren door zelf niet bang te zijn 
van uren, dagen en weken organisatorisch werk om hen die ervaringen te bezorgen. 

Kortom: Scouts Savio staat er binnen het district Jin Brugse Vrije (overkoepeling van alle scoutsen in 
Brugge) om bekend dat we erg hard hameren op het scouteske aspect binnen onze jeugdwerking, 
wat eigenlijk vrij logisch is als scouts maar toch vaak vergeten wordt. 

Het is onze bedoeling om als scouts de leden positief te beïnvloeden op vlak van initiatief tonen, 
verantwoordelijkheid opnemen, zelfstandig worden, een sociale intelligentie opbouwen tegenover 



de rest van de groep,… Dit dan aan de hand van spellen, kampen, weekends waarbij ze als groep vaak 
moeten samenwerken en situaties, opdrachten moeten oplossen.   

ii) Verkenners Savio 
We zijn van mening dat het drugsbeleidplan vooral van toepassing is op onze oudste tak, de 
verkenners, dit zijn jongens van 14-17 jaar oud. De leeftijd waarbij de meeste gasten dus 
kennismaken met alcohol en/of softdrugs. Ook het feit dat de eerstejaars verkenners (14 jaar oud), 
voor wie dit alles vrij nieuw is, in contact komen met derdejaars verkenners (17 jaar), die vooral met 
alcohol al vrij vertrouwd zijn, is geen makkelijke clash om als leiding te controleren. 

De werking van onze tak is als volgt: elke week hebben we normaal gezien van 14u-17u vergadering, 
ongeveer 1x per maand is dit een avondvergadering. Voor deze vergadering zorgen we altijd dat we 
een spel volgens thema klaar hebben. Deze thema’s worden telkens op voorhand per 2 maanden 
vastgelegd in het Saviaantje, onze nieuwsbrief. Het spel zelf wordt telkens in de week voor de 
vergadering getakt. Na de vergadering is er telkens een barmomentje (zonder alcohol) waar eens 
nagepraat kan worden over vergadering en waar de scheiding leider/lid wat meer vervaagd. Per jaar 
hebben we ook 2 weekends met de gasten en in de zomervakantie 1 groot kamp van minstens 14 
dagen. 

Uit onze werking kun je dus afleiden dat we veel contact hebben met onze leden. Sinds enkele jaren 
is onze leidingsgroep ook vrij verjongd (onze oudste leiders volgend jaar zijn 22 jaar oud), waardoor 
onze relatie tot onze leden nauwer is dan vroeger. Een voorbeeld hiervan is dat gasten met een 
probleem al eens naar ons durven stappen om erover te praten.  

Deze goede band met onze leden willen we graag als basis van ons drugsbeleid plaatsen.  

b) Drugs: Legaal (Alcohol) / Illegaal (drugs)  
In onze scoutsgroep is het gebruik van eender welke illegale drugs strikt verboden, op welk moment 
dan ook, zowel voor leden als leiding. 

Er geldt bij ons ook een algemeen verbod op zowel roken, alcohol en drugs nemen (welke soort dan 
ook) tijdens de vergaderingen. Ook onder invloed zijn van alcohol/drugs is verboden. We zijn van 
mening dat dit in het geval van de leiding een belemmering kan vormen voor zijn taak als 
verantwoordelijke. Voor onze leden is uiteraard ook ten strengste verboden om onder invloed van 
alcohol of andere drugs naar de vergadering te komen, dit past eenvoudigweg totaal niet in het 
kader van onze scoutswerking.  

Ook na de vergadering met de verkenners, wanneer wij nog een barmoment hebben met hen is het 
niet de bedoeling dat er elke week alcohol gedronken wordt, van tijd tot tijd kan dit wel eens. 
Alcohol kan dus worden gebruikt in onze groep (komt zelden voor), maar enkel met toelating van de 
leiding.  

Op kamp komt het wel voor (namelijk op onze VTB-avond en tijdens de driedaagse van de leden) dat 
er gedronken wordt. Dit om enerzijds een groepsgevoel op te wekken: zo worden bij de VTB-avond 
de grenzen tussen leiding en leden even vervaagd, op driedaagse zijn ze dan weer even verlost van 
ons gezag en kunnen ze ergens gecontroleerd experimenteren met alcohol onder leeftijdsgenoten. 
Uiteraard doen wij ons uiterste best om elke vorm van groepsdruk die daar eventueel uit kan volgen 
tegen te gaan. Op zo’n moment geven we een grote verantwoordelijkheid aan de derdejaars 



(oudsten), deze vorm van werken heeft ons nog nooit problemen opgeleverd, waaruit we wel 
kunnen stellen dat wanneer we een verantwoordelijkheid geven aan onze leden, ze deze zullen 
vervullen.  

Tenslotte maken we een onderscheid tussen alcohol, softdrugs als cannabis en harddrugs als 
cocaïne: bij cocaïne worden de ouders direct verwittigd en dit betekent ook schorsing met directe 
ingang. Over cannabis zijn we al eerder bereid een gesprek aangegaan met de persoon in kwestie. 
Alcohol geeft aanleiding tot een waarschuwing.   

c) Plan op maat 
Enerzijds willen we eigenlijk een set van regels en procedures opstellen wat ons een kader geeft om 
binnen te werken bij gevallen van drugs of alcohol. Dit is dus de droge basis van ons drugsbeleidplan 
waarvan we vertrekken om het tweede en belangrijkste deel te vervullen. 

Naar de leden toe willen we namelijk ook fungeren als vertrouwenspersoon, iemand waarbij ze 
steeds terecht kunnen met problemen, waar ze bij hun ouders of vrienden  niet durven over praten. 
Dit tweede deel is uiteraard niet zomaar te bereiken, hier is nood aan duidelijk en een goede 
vertrouwensband/verstandhouding tussen leden en leiding. 

3) Concreet 

a) Scouts en Gidsen Vlaanderen 
Tussen elke scouts die tot de groepering Scouts en Gidsen Vlaanderen hoort is er een groot verschil 
in de manier van werken, in tradities, rituelen… Dit is uiteraard een positieve verdeling, want zo 
bewaart elke scouts zijn eigen identiteit en kenmerken.  

Zo is dit ook het geval bij het Drugsbeleid in de verschillende scoutsgroepen. Scouts en Gidsen 
Vlaanderen heeft geen algemene regels, maar geeft wel een stappenplan om een drugsbeleid op te 
stellen via de site van de organisatie Drugs in Beweging (http://www.drugsinbeweging.be). Wij 
hebben tot voor kort nooit gebruik gemaakt van een echt drugsbeleidplan; sancties en dergelijke 
werden eerder door een mix van een algemeen aanvaarde straf binnen de scouts en het idee van de 
leiding die op dat moment aanwezig was beslist. 

Om nu een Drugsbeleidplan op te stelleen voor onze scouts specifiek zijn we gestart van 
aanbevelingen in het drugsbeleid van Drugs in Beweging, dit hebben we dan bewerkt naar onze 
normen en visie. 

b) Regels 
Binnen onze scoutswerking geldt er een algemeen verbod op alle soorten illegale drugs op welk 
moment dan ook voor zowel leden als leiding. Enkel voor het gebruik van alcohol en roken zijn er 
aparte regels. 

i) Leiding 
Voor onze leiding is het de bedoeling dat er tijdens een vergadering niet gedronken en gerookt 
(roken vooral in het zicht van de gasten) wordt en dat de leiding niet onder invloed van alcohol naar 
de vergadering komt. Tijdens weekends en kampen kan er tijdens de dag wel eens iets gedronken 
worden door de leiding uit het zicht van de leden, maar altijd in die mate dat de taak om 
verantwoord om te gaan met de leden niet in het gedrang komt. Ook is er op die momenten altijd 



een bob aanwezig. Voor medewerkers (koks, materiaalmeester,…) gelden dezelfde regels als de 
leiding. 

ii) Leden (Algemeen + uitzondering (bvb op kamp vtb)) 
Er geldt bij ons een algemeen verbod op zowel roken en alcohol (zowel gebruik als onder invloed zijn 
van) tijdens een scoutsactiviteit. Op weekends/kamp worden echter wel rookmomenten ingelast.  

Ook na de vergadering, wanneer wij nog een barmoment hebben is het niet de bedoeling dat er elke 
week alcohol gedronken wordt, van tijd tot tijd kan dit wel eens. Alcohol kan op dat moment dus 
worden gebruikt in onze groep (komt zelden voor), maar enkel met toelating van de leiding. Alcohol 
kan dan ook geserveerd worden aan gasten onder de 16 jaar, dit is namelijk niet tegen de wet 
aangezien de scouts wettelijk onder de noemer huiselijke kring valt waar dit niet verboden is. 

Tijdens kamp op bepaalde avonden (VTB en driedaagse) en op onze jaarlijkse fuif “Fiesta Exotica” is 
het wel toegelaten voor onze leden om alcohol te drinken. Dronkenschap echter leidt tot een 
sanctie.  

We maken ook een onderscheid tussen softdrugs als cannabis en harddrugs als cocaïne: bij cocaïne 
worden de ouders direct verwittigd en dit betekent ook schorsing met directe ingang. 

c) Procedures 

i) Leiding 
Wanneer door de leiding regels overtreden worden wordt door de groeps een beslissing genomen of 
er al dan niet een sanctie volgt, en wat deze dan inhoudt. Wij als verkennersleiding houden ons in dit 
drugsbeleidplan uiteraard vooral bezig met de procedures voor onze leden. We gaan er vooral van 
uit dat de leiding van elke tak in onze scouts in groep verantwoordelijk genoeg is zich aan de regels te 
houden, dit is volgens ons een noodzakelijke vorm van vertrouwen. 

ii) Leden 
Tijdens de vergadering: 

Zowel het bezit als gebruik van zowel legale als illegale drugs is strikt verboden. Het stappenplan dat 
in volgende situaties beschreven staat wordt toegepast, al gaan wij er van uit dat wanneer we de 
leden vanaf stap 1 goed opvolgen er normaal geen 2de keer volgt. Het is bij ons dus zo dat vanaf stap 
1 een proces in gang schiet waarbij we vooral een gesprek proberen aan te gaan met de persoon zelf. 

Legale drugs: Bij het eerste voorval wordt een duidelijke waarschuwing gegeven, een tweede voorval 
zal leiden tot het contacteren van de ouders gekoppeld aan een schorsing, bij een derde voorval 
contacteren wordt op de takraad beslist of we verder willen werken met de persoon in kwestie. 

Illegale drugs: Bij een eerste voorval wordt een gesprek gehouden met de persoon in kwestie, dit is 
een vertrouwelijk gesprek tussen leiding en lid. Hierin zit een stevige waarschuwing vervat, 
gekoppeld aan een gesprek over drugs. Bij een tweede voorval volgt een schorsing en contacteren 
wij de ouders in de poging een gesprek op te starten met hen, een derde  aanleiding tot definitieve 
schorsing. 

Buiten de vergadering: 



Legale drugs: Buiten de vergadering hebben wij uiteraard geen verantwoordelijkheid/zeggenschap 
over de leden. Het gebeurt zelden dat wij leden tegenkomen buiten de scouts, gebeurt dit wel dan 
kan er wel een pintje gedronken worden, maar het is niet de bedoeling dat leiding uitgaat met leden. 

Illegale drugs: Wanneer we merken dat gasten buiten de scouts hiermee bezig zijn zullen we 
proberen een gesprek op te starten, niet om hen te straffen aangezien het buiten de ‘scoutsuren’ 
gebeurt. Wel om hen op een positieve manier te begeleiden en hen te waarschuwen voor eventuele 
nadelen. We kunnen dit uiteraard niet verbieden, maar zullen trachten hen duidelijk te maken 
waarmee ze bezig zijn en inzicht geven in de gevolgen. 

d) Preventie 

i) Structurele maatregelen 
We bieden geen alcoholische drank aan op onze bar na de vergaderingen, indien dit per uitzondering 
wel gebeurd is er ook altijd een aanbod aan frisdranken verkrijgbaar. Voor ouderavonden, 
bijvoorbeeld onze jaarlijkse wafelenbak, de kampvoorstelling… is er steeds zowel non-alcoholische 
als alcoholische drank aanwezig, deze worden echter gezien als scoutsactiviteiten: de leden mogen 
dus geen alcohol drinken… Een uitzondering is de overgang aan het begin van het jaar: het is zo dat 
de scoutsactiviteit die dag tot 17u duurt, waarna er nog een bbq volgt. In principe hebben we vanaf 
dan geen zeggenschap meer over de leden, maar we houden wel een oogje in het zeil op dat 
moment. 

Verder zijn er tijdens ons kamp en de weekends altijd 1 of meerdere bobs aanwezig. 

ii) Preventie naar leden toe 
Vanaf dit jaar volgt er jaarlijks een drugs-workshopvergadering, dit om de leden te informeren over 
waar ze mee geconfronteerd kunnen worden. We verbieden hen niet om buiten de scouts te 
experimenteren maar proberen hen hier eerder te stimuleren om verstandig om te gaan met drugs. 
Hier proberen we hen duidelijk te maken dat ze niet bang moeten zijn om op ons af te stappen met 
vragen. 

De scouts is op zich een goede plek om deze kennis mee te krijgen, omdat het niet zo stijf en 
‘gemaakt’ is als op school… Bij ons is er een meer huiselijke sfeer, en kan er eerlijk gepraat worden 
over ervaringen/vragen zonder dat er commentaar op gegeven moet worden. 

Het is dus de bedoeling dat wij als leiding als vertrouwenspersoon fungeren voor de gasten. Vanaf er 
tijdens de scoutsactiviteiten regels gebroken worden zullen wij snel optreden, maar voor de 
momenten buiten de scoutsuren zullen we proberen hen tijdens onze scoutsactiviteiten inzicht en 
duidelijkheid mee te geven.   

4) Aanpak met behulp van spel 
We hebben 2 soorten spelen die drugsgerelateerd zijn in Savio. 

Enerzijds hebben we een klassiek drugsspel waar we telkens een variant op spelen. Meestal is dit een 
spel waarin verschillende rollen vervuld moeten worden (gaande van drugsbaron tot junkie). Dit zijn 
eerder ludieke spelen waarbij de verkenners zich moet inspelen in zijn rol. Door het illegale aspect 
van dit spel heeft zo’n spel ook altijd een duister kantje, hier maken we van drugs geen taboe maar 
erkennen het als een duister wereldje.  



Anderzijds hebben we dit jaar ook een drugs-workshopvergadering gehouden. Deze vergadering was 
uiteraard, in tegenstelling tot een klassiek drugsspel, veel effectiever op vlak van sensibilisering naar 
de gasten toe. We deelden tijdens dit spel de leden op in 3 groepen, met een doorschuifsysteem 
gingen ze naar verschillende postjes waar ze telkens 20 minuten een activiteit deden. Deze 
activiteiten hielden in dat ze wat teambuilding moesten doen in het begin, gaande van een ludiek 
spel dat de nadelen van alcohol aantoont tot typische teambuildingopdrachten. Dit met de bedoeling 
om zo een goede sfeer te creëren om dan later op de dag in hun groep een effectief gesprek aan te 
gaan over drugs met de leiding. Foto’s van dit spel zijn te vinden in de bijlage. 

5) Evaluatie 
We hebben gemerkt dat onze workshopvergadering een positief effect had op de leden, achteraf 
kwamen er zelfs een paar leden met vragen naar ons. Het was een leuke ervaring voor de meesten 
om eens zonder liegen te praten over drugs en alcohol met een oudere persoon.  

Wat het drugsbeleidplan betreft kunnen wij nog niet echt evalueren, aangezien het drugsbeleidplan 
officieel nog niet van kracht is… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Bijlage 
Foto’s drugs-workshopvergadering 
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