Het Rotven
Begeleidings- en ontmoetingscentrum voor
kinderen met een uitdaging in contact

Protocol:
Alcohol, drugs en roken 2020
Inleiding:
Bij Het Rotven vinden we het van belang dat er duidelijke regels en afspraken gebonden zijn aan
het gebruik van alcohol en drugs, mede vanwege de jeugdige doelgroep met de bijbehorende
problematiek. Het is een kwetsbare doelgroep die niet in staat is verantwoording te nemen op het
gebied van alcohol en drugsgebruik. Daarnaast zijn er wettelijke kaders. Ook vinden wij het bij het
Rotven belangrijk om regels en afspraken te hanteren om de jeugdigen hierin te beschermen. Al die
regels zijn terug te voeren op de waarde dat gebruik van alcohol en drugs schadelijk is.

Regels en afspraken
1) Het gebruik van alcohol en drugs alsmede het in bezit hebben van alcohol en drugs is bij Het
Rotven niet toegestaan.
2) Het roken bij Het Rotven wordt niet gedoogd.
3) Als een medewerker van Het Rotven een kind van Het Rotven verdenkt alcohol en/of drugs
te hebben gebruik dan wel in het bezit te zijn van alcohol of drugs, meldt hij dat bij de
directie.
4) Signalen van buitenaf (andere ouders, jongerenwerkers, politie et cetera) worden eveneens
gemeld aan de directrice en contactpersoon van de kind.
5) De medewerker onderzoekt de verdenking, controle van persoonlijke spullen is hierbij
geoorloofd.
6) De directrice bespreekt de situatie en de te nemen maatregelen met de contactpersoon.
7) De directrice bespreekt al dan niet samen met de contactpersoon de te nemen maatregelen
met de ouders. Het kind is bij dit gesprek aanwezig.
8) De volgende maatregelen kunnen onder meer worden genomen, apart of in combinatie:
a. Tijdelijke uitsluiting van deelname.
b. Het opleggen van de verplichting educatie te ontvangen over de gevaren van alcohol
en drugs door een medewerker van Het Rotven.
c. In geval van herhaling wordt overwogen het kind deelname bij Het Rotven blijvend
te weigeren.
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9) De directrice bespreekt het geval in het eigen team om te bekijken welke nazorg nodig is in
de dagelijkse gang van zaken. Bovendien wordt melding gemaakt van het geval op de
persoonlijke pagina van het kind in Carenzorgt en in de map van het kind in de klapper.
10) Samen met de orthopedagoog/psycholoog van JEPS wordt de situatie bespoken om te
bekijken welke nazorg of (aanvullende) hulpverlening gewenst is.
11) In elk geval waar sprake is van overtreding van wet- en regelgeving doet de teamleider
melding bij de politie. Dat geldt zeker in het geval van dealen op de locatie van Het Rotven.
12) Van deze melding worden de ouders van het betreffende kind op de hoogte gesteld.
13) Het Rotven Houdt zich niet bezig met het justitiële onderzoek maar beperkt zich tot
pedagogische maatregelen in het belang van de gang van zaken bij Het Rotven.
14) In het geval van tekortkomingen in dit protocol beslist directie van Het Rotven.
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