De Dag van de Jeugdbeweging is elk jaar een groot feest voor leden en leiding: in heel wat steden en
gemeenten vinden activiteiten plaats en gaan jongeren in het uniform van hun jeugdbeweging naar
school. Ze zijn trots op hun jeugdbeweging en tonen dat aan de buitenwereld. Meer dan 250.000 jongeren
brengen hun vrije tijd door in de jeugdbeweging, waar ze vrienden voor het leven maken.
De Dag van de Jeugdbeweging staat voor het uitdragen van de waarden van de jeugdbeweging. Een
gezellig samenzijn met een ontbijt, een groot spel of een optreden kan daarin niet ontbreken.
Meestal verlopen deze activiteiten zonder problemen. Toch krijgen steden en gemeenten soms te maken
met problemen door alcoholgebruik bij jongeren. Als lokaal bestuur of jeugddienst kan je onderstaande
suggesties gebruiken om deze dag als organisator zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Tips voor organisatoren om
problemen met alcohol te vermijden
Visie

Regels en afspraken

Ga terug naar de visie achter de Dag van de
Jeugdbeweging: de feestdag van alle jongeren die lid zijn
van een jeugdbeweging. Herinner jongeren eraan dat de
jeugdbeweging bepaalde waarden en regels uitdraagt.
Deze gelden ook op de Dag van de Jeugdbeweging. Denk
dus op voorhand na hoe je een dag organiseert die bij deze
visie past:
• Denk na over het doelpubliek waarop jullie mikken en
pas de activiteit en het tijdstip van de activiteit aan in
functie van het doelpubliek.
Als een evenement vlak na schooltijd plaatsvindt in
de buurt van scholen, dan is er een grotere kans dat
jongeren onmiddellijk naar het evenement komen.
Zo vermijd je dat ze een tussenstop maken bij de
supermarkt of op café om alcohol te kopen of te
drinken.
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Op basis van de visie maak je duidelijke afspraken
over het gebruik van alcohol en andere drugs op de
Dag van de Jeugdbeweging.
• Welke regels zetten we op papier?
• Hoe zal de controle op de regels uitgevoerd
worden?
• Wat doen we met jongeren onder invloed?
• Welk soort dranken zullen geserveerd worden?

Maak afspraken met alle betrokken actoren en zorg zo voor
een gecoördineerd overleg: goede afspraken maken goede
vrienden, een gezamenlijke aanpak zal ervoor zorgen dat
het probleem zich niet verschuift. Denk daarbij zeker aan:
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• Scholen, de jeugdbewegingen zelf, horeca, dag- en
nachtwinkels, supermarkten.
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In een aantal steden en gemeenten wordt het
evenement voor de Dag van de Jeugdbeweging op
school gehouden. Dat maakt het gemakkelijker om
eventuele problemen te voorkomen.
Vraag lokale supermarkten om hun steentje bij te
dragen: op welke manier kunnen zij minderjarigen
ontmoedigen om voor een bepaald uur alcohol te
kopen?

Op de Dag van de Jeugdbeweging zijn vaak
ook jongeren onder de 16 jaar aanwezig. Respecteer
strikt de wetgeving met betrekking tot verkoop van
alcoholhoudende dranken aan jongeren.
Sensibiliseer partners om een stap verder te gaan dan
het wettelijke minimum om te voorkomen dat dronken
jongeren de sfeer doen omslaan. Zo hoort sterke drank niet
thuis op de Dag van de Jeugdbeweging.

Sensibilisering en educatie
Zorg vanuit de jeugddienst voor voldoende communicatie
rond de Dag van de jeugdbeweging.
• Vergeet de visie, regels en afspraken niet te
communiceren naar de lokale jeugdbewegingen. Dit
kan via een briefwisseling, maar ook via de lokale
Jeugdraad.
• Gebruik de socialemediakanalen om de boodschap
rechtstreeks naar jongeren te richten. Spreek ze aan
op hun verantwoordelijkheid en vraag hen het imago
van hun jeugdbeweging uit te dragen.
• Informeer buurtbewoners over het tijdstip en het
concept van de Dag van de Jeugdbeweging.
Zet in op het sensibiliseren van vrijwilligers die de Dag van
de Jeugdbeweging mee organiseren.
• Voorzie een bartraining en een cursus EHBO.
Ken je mooie voorbeelden uit andere gemeenten, verspreid
deze dan naar de lokale jeugdbewegingen om hen te
inspireren. Zo krijg je ook zicht op wat wel en niet werkt
vanuit de stad of gemeente.

Zorgen voor jongeren
onder invloed
Zorg dat er een EHBO-post op
het terrein aanwezig is.
Bied de jongere water aan.
Haal de jongere even uit alle drukte
zodat hij of zij tot rust kan komen
Spreek zijn of haar vrienden aan en vraag
hen om zorg te dragen voor hun vriend(in).

Verkoop van gegiste dranken
zoals bier en wijn zijn verboden
aan jongeren onder de 16 jaar.
Verkoop van sterke dranken
zoals alcopops, cocktails, jenever,
wodka,... zijn verboden aan
jongeren onder de 18 jaar.

Het werken met leeftijdsbandjes
voor jongeren kan hiervoor een
oplossing bieden.

Omgevingsinterventies
• Kies voor alcoholvrije initiatieven.
• Voorzie een breed aanbod aan alcoholvrije dranken.
• Vermijd alcoholpromotie.
• Bied gratis water aan.
• Kies voor een locatie in de nabije omgeving van de
school.
• Maak afspraken met de lokale jeugdbewegingen,
horeca, supermarkten en nachtwinkels.
• Zorg dat er steeds iemand aanwezig is om een oogje
in het zeil te houden. Deze persoon kan ingrijpen
wanneer er problemen ontstaan met jongeren onder
invloed
• Zorg voor een ruimte waar je jongeren onder invloed
even kan weghalen van alle drukte.
• Stimuleer veilig verkeer. Er kan ook
met ouders afgesproken worden
om jongeren te brengen of te
halen.

Het gesprek aangaan met jongeren onder invloed
is geen goed idee. Zorg in eerste instantie dat de
jongere de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. In
gesprek gaan, kan steeds op een later moment.
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