
Perstekst J.E.P. 2014-2015  

De afkorting J.E.P. staat voor Joint Effort Project en is 

een initiatief in kader van drugpreventie van een aantal 

Clubs uit Brugge en Damme in samenwerking met De 

Sleutel, Jeugddienst Brugge, Jeugddienst Damme en  

Preventiedienst Brugge.  

De deelnemende Clubs zijn:  Rotary Club Brugge, 

Rotary Brugge ’t Vrije, Rotary Brugge West , Rotary 

Brugge Zuid,  Rotary Damme, Inner Wheel Brugge, 

Inner Wheel Brugge West, Inner Wheel Brugge ’t Vrije,  

Rotaract Brugge en Rotaract Damme. 

 

Het JEP-project werd dit jaar voor de vierde keer op rij georganiseerd en er schreven zich 

8 jeugdbewegingen in. 

J.E.P. richt zich naar jeugdwerkinitiatieven en wil leiding en jongerenbegeleiders 

stimuleren tot een preventieve aanpak rond alcohol en andere drugs binnen hun groep. 

We geloven namelijk sterk in peer-to-peer support. Dit houdt in dat als jongeren over 

alcohol en drugs met elkaar  praten, dit een groter effect heeft dan als een volwassene 

met diezelfde jongere over het thema in gesprek gaat.  

 In het eerste luik van het project konden de groepen een silveren label (t.w.v. 

€150) verdienen, door twee vertegenwoordigers van hun organisatie een 

vorming te laten volgen. De preventiedienst van stad Brugge en de 

preventiewerker van De Sleutel brachten deze jongeren kennis en informatie bij 

over het thema alcohol en andere drugs en het thema preventie. Op die manier, 

zorgt J.E.P. ervoor dat binnen de leefwereld van de jongeren,  een aantal 

jongeren correcte kennis over het thema alcohol en andere drugs hebben. 

Tijdens contacten met andere jongeren (peer-to-peer support) kunnen ze dan 

heel wat fabels en foutieve informatie doorprikken en de correcte kennis bij 

jongeren over deze producten vergroten zodat ze een weldoordachte keuze 

kunnen maken i.k.v. hun eigen gedrag.  

Ze kregen hierbij ook de opdracht om een preventie activiteit te organiseren 

voor hun leden. De groepen kozen ervoor om een activiteit voor hun oudste 

gasten, aspiranten of de leiding en kampmedewerkers te organiseren. Dit kan 

een discussie avond of een actief spel zijn met allerlei kennis- en doe-

opdrachten. Door alle groepen werd deze activiteit als positief en leerrijk 

geëvalueerd. 

 Echter heeft preventie enkel een effect als dit gekaderd is in een ruimer 

beleidskader. Daarom werden deze groepen gestimuleerd tot het opmaken van 

een eigen alcohol en drugbeleid. Dit vormde het tweede deel van het J.E.P. 

project met als inleiding een informatieavond voor de groepsleiding. Om 

dergelijk beleid op te maken, moesten de hoofdbegeleiders van de groep in 

gesprek gaan met hun leiders/kernleden. Er werd een visie opgemaakt dat 

weergeeft hoe de groep kijkt naar het gebruik van alcohol en andere drugs en 

welk effect dit kan hebben op hun algemene werking. Op basis van deze visie, 

maakten ze afspraken over wat wel en niet kan en bouwden ze een aantal 

structurele maatregelen in (bijvoorbeeld: het aanstellen van 2 BOB’s elke avond 



op kamp) die ervoor zorgt de problemen vermeden kunnen worden. De groepen 

die reeds deelnamen aan het JEP-project, kregen dit jaar als extra opdracht om 

na te denken over de bekendmaking en implementatie van hun beleidsplan. Met 

name: hoe brengen ze de ouders op de hoogte van hun deelname aan JEP en 

het bestaan van hun visie en regels/afspraken m.b.t. alcohol en andere drugs 

binnen hun organisatie. En hoe zorgen ze ervoor dat dit beleidsplan geen dode 

letter wordt? 

 

Dit werkjaar schreven 8 groepen zich in. Alle 8 ontvingen ze het Silverlabel en 6 groepen 

krijgen vanavond op de label-uitreiking het golden label. Er zijn 2 groepen die nog een 

aanpassing moeten doen aan hun beleidsplan alvorens ze het golden label kunnen 

ontvangen.  

Als bijlage treft u een overzicht van de 8 groepen die aan JEP 2014-2015 deelnamen. 

 

Contactpersoon: 

Peter Van Saet, voorzitter J.E.P.- commissie – vansaetpeter@gmail.com – 0475/66 04 44 

 

BIJLAGE: overzicht deelnemende jeugwerkinitiatieven 

Chiro WAWW 

Chiro Sint-Joris ‘t Leitje  

KSA Frassati 

KSA Ten Briel 

KSA Spermalie Sijsele 

Scouts Karel de Goede 

Scouts Tilleghem 

Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ)  

 

 

Deelnemende clubs en diensten: 

Rotary Club Brugge, Rotary Brugge Zuid, Rotary Brugge ‘t Vrije, Rotary Brugge West 

Rotary Damme  

Innerwheel Brugge, Innerwheel Brugge West, Innerwheel Brugge T’vrije 

Rotaract Damme en Rotaract Brugge 

De Sleutel - Jeugddienst Brugge - Jeugddienst Damme - Preventiedienst Brugge  
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