Evaluatiechecklist
Hoe is de ontwikkeling van het alcohol- en drugbeleid verlopen?


Zijn alle stappen van het stappenplan doorlopen?



Was er voldoende tijd om alle stappen ten gronde uit te voeren?



Is de volledige leidingsploeg gehoord in de discussie rond de visie?



Hebben de leden (voldoende) geparticipeerd in de ontwikkeling van het
alcohol- en drugbeleid?



Wat waren moeilijke punten in de ontwikkeling van het alcohol- en
drugbeleid?



Enkel als we samengewerkt hebben met een preventiewerker: was de rol
van de preventiewerker tijdens de ontwikkeling van een alcohol- en
drugbeleid duidelijk?

Wat is het resultaat van het doorlopen van de verschillende stappen?


Zijn alle leid(st)ers het eens met de uitkomst van ons proces?



Is er een gezamenlijke visie rond de rol van de jeugdbeweging inzake
alcohol en andere drugs?



Zijn de doelstellingen van het alcohol- en drugbeleid duidelijk?



Zijn er afspraken rond het gebruik en bezit van alcohol, andere drugs,
tabak en medicatie?



Maken we in onze afspraken een onderscheid tussen wekelijkse
bijeenkomsten, op kamp en evenementen?



Hebben we zowel afspraken voor leden als voor leiding?



Zijn er procedures wat te doen bij overtreding van de afspraken of
problemen door middelengebruik?



Staan er vormingsmomenten op de planning? Zo ja, voor de leiding? Voor
de leden? Voor de ouders?



Staat ons alcohol- en drugbeleid op papier?



Staat er opgenomen in het beleid wanneer we het zullen herzien?



Is het duidelijk wanneer en waarvoor we beroep kunnen doen op de
preventiewerker?

Wat hebben jullie gedaan om het beleid in werking te laten treden en hoe
is dit verlopen?
Beleid algemeen


Is de communicatie naar alle doelgroepen gebeurd? Ouders? Leden? Alle
leiding?

Activiteiten


Weet iedereen waar hij terecht kan voor materiaal om preventie-initiatieven
te ondersteunen?



Zijn er affiches of anders sensibiliseringsmateriaal aanwezig in het lokaal?



Weten we waar we tips voor de organisatie van een fuif of andere
evenementen kan vinden?



Zijn de geplande activiteiten (bv. Vormingen, info-avond,...) uitgevoerd?



Heb je alle groepen van mensen bereikt die je wou bereiken?



Is nagegaan wat de leden van de activiteit vonden?



Is nagegaan wat de leiding van de activiteit vond?



Ervaren de leden de activiteit als aansluitend bij hun leefwereld?

Afspraken en procedures


Is nagegaan in hoeverre de leid(st)ers de afspraken en procedures
toepasbaar vinden?



Is nagegaan in hoeverre de leiding over vereiste vaardigheden beschikken
om de afspraken en procedures te handhaven?

Hoe tevreden zijn jullie over je beleid? Geef jezelf een score op 10. In de
toekomst kan je proberen dit cijfer te behouden of op te krikken.

