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IJSLANDS PREVENTIEMODEL

IJslandse jongeren waren 20 jaar geleden nog de grootverbruikers in Europa van drank,

sigaretten en drugs. In IJsland bedachten ze een preventiemodel. Ze gingen aan de slag 

met de omgeving van het kind, en focusten ze zich vooral op de ouders, school, vrije tijd en 

vriendengroep. Vanwege de goede resultaten van het IJslands preventiemodel

onderzoekt de gemeente Hardenberg samen met vijf andere gemeenten, het Trimbosinstituut 

en het Nederlands Jeugdinstituut hoe zij de IJslandse aanpak kan gebruiken. In 2018 is de 

gemeente gestart met een meting onder jongeren. Eind 2020 is deze meting opnieuw gedaan. 

In deze factsheet leest u de resultaten hiervan. 



OUDERLIJK TOEZICHT

2018 2020
85%  86% procent van de ouders weten met wie ik ben
91% 93,1%  van de ouders weet waar ik ben
90%  89% van de ouders kennen mijn vrienden
62,9%  61,8 kennen de ouders van mijn vriendenMIDDELENGEBRUIK

VRIENDEN

SCHOOL

IK DOE HET OMDAT IK BIJ 
EEN GROEP WIL HOREN

*alleen gemeten in 2020 *alleen gemeten in 2020

Dagelijks 
roken

2,4%

16,3%
6,9%

48,4%

Dronken geweest 
afgelopen maand

4,0%

21,7%

Gebruik 
cannabis

INVLOED OP JONGEREN VAN 
VRIENDEN DIE VEEL GEBRUIKEN*

Geen of maar een paar van mijn 
vrienden zijn minstens een keer 

dronken geweest afgelopen maand

Bijna al mijn vrienden zijn minstens 
een keer dronken geweest

afgelopen maand

Dagelijks 
roken

4,9% 11,4% 14,6% 23,5%

Dronken geweest 
afgelopen maand

6% 26,5%

Gebruik 
cannabis

Veel ouderlijk toezicht

Weinig ouderlijk toezicht

Statistieken 2018

INVLOED OP GEBRUIK BIJ WEL OF 
GEEN OUDERLIJK TOEZICHT

Dagelijks 
roken

Dronken geweest 
afgelopen maand

15,1% 6,3% 22,6% 14,1% 7,4% 4,9%

Gebruik 
cannabis

Ik heb geen goede band met mijn ouders, 
en begrijp hun bezorgdheid niet 

Ik heb een goede band met mijn ouders, 
en begrijp hun bezorgdheid

INVLOED OP GEBRUIK BIJ WEL OF 
GEEN GOEDE BAND MET OUDERS*

ONDERZOEK DEDEMSVAART
 In 2020 hebben 241 jongeren van 15 en 16 jaar die in 

Dedemsvaart naar school gaan en wonen in de gemeente Hardenberg 
vragenlijsten ingevuld. Hoe gaat het nu met deze jongeren? 

MIJN
OMGEVING

Jongeren hebben ongeveer 43,5 uur per week vrije tijd; Ze hoeven dan niet naar 
school, geen huiswerk te maken, naar een dokter, werk of klusjes te doen. 

SLAPENVRIJETIJDSBESTEDING

LATER BLIJF IK GRAAG 
WONEN IN MIJN BUURT                

ER IS VEEL TE DOEN 
IN MIJN WIJK 

INVLOED VAN OUDERS

9+ 9 8 7 6 6-

REGELS VAN OUDERS*

86% heeft duidelijke regels over wat ik thuis mag doen 
75% heeft duidelijke regels over wat ik buitenhuis mag doen
70,7% heeft duidelijke regels over hoe laat ik thuis moet zijn

MINSTENS 3 UUR PER DAG GEMIDDELD
2018 2020
29,9%   26,7% Kijken van video’s of films
25,6%   15,8% Spelen van games
42,2%   37,6 Op social media gaan

MINSTENS 1X PER WEEK*
64,4 Sporten bij een vereniging of team
9,1% Les in muziek, kunst, toneel of dans
4,5% Groep van kerk, moskee etc. 
4,1% Vrijwilligerswerk
4,1% Anders zoals schaken, scouting enzovoort

MINSTENS 1X PER WEEK*
23,6% Chillen bij een vriend zonder dat er een volwassene bij is 
6,3% Chillen met een vriend in een park of andere natuur
6,2% Chillen met een vriend in het winkelcentrum

*alleen gemeten in 2020

2018

23,2% 32,7%

2020

2018

22,6% 27,3%

2020

UREN SLAAP PER NACHT

> 9 u
±  9 u
±  8 u
±  7 u
±  6 u
< 6 u

2018
3,0%
15,1%
30,1%
37,3%
11,4%
3,0%

2020
5,6%
10,8%
25,6%
39,0%
16,2%
2,8%

 
vindt naar school gaan zinloos

  
is slecht voorbereid op de lessen

verveelt zich op school

voelt zich veilig op school

voelt zich slecht op school

11%

11,5%

24,6%

89,9%

8,7%

12,4%  

12.9%   

28,8 %  

89,9%  

5,5% 

20202018

2018 2020
19,8% 12,6% slaap- of kalmeringspillen zonder recept 
14,2% 7,5% cannabis (hash of wiet) 
6,8%  5,8% lijm snuiven
12,9%  4,3% lachgas
2,5%  1,1% amfetamine (speed) 
1,9%  0,4% LSD
2,5%  1,1% XTC/MDMA
- 1,1% 3mmc
2,5% 1,7% ADHD medicijnen zonder recept
1,8% 1,1% GHB

JONGEREN DIE OOIT DE VOLGENDE 
MIDDELEN HEBBEN GEPROBEERD

2018 2020
17,6%  9,8% gerookt
13,5%  7,4% gerookt met een e-smoker
60,2%  48,2% alcohol gedronken
17,8%  15,3% is dronken geweest
8,1% 2,3% waterpijp gebruikt

DE AFGELOPEN DERTIG DAGEN HEEFT 

2018 2020 
19,1%  19,1% alcohol 
14,4%  5,6% sigaretten
10,6%  4,9% e-sigaretten
3,1% 0,7%  cannabis
3,6% 3,1% dronken

VOOR HUN 13E JAAR GEBRUIKTE 

2018 2020
32,2%   28,8% thuis
46,9%  43,1% bij anderen thuis
46,2%  24,7% in een uitgaansgelegenheid
7,4%  1,7% in het winkelcentrum

WAAR DRINKEN JONGEREN ALCOHOL

4,7% ik koop het in een winkel
27,2% een familielid geeft het aan mij
22,9% een andere volwassene geeft het aan mij
0,8% ik steel het uit een winkel
3,4% ik steel het van een familielid
27,9% ik krijg het van vrienden of klasgenoten

HOE KOMEN DE JONGEREN AAN ALCOHOL?*

2018

4,2% 7,8%

2018

4%

2018

Roken Alcohol 
drinken

Cannabis 
gebruiken

2020

6%

2020

7,2% 6,1%

2020



IJSLANDS MODEL IN DEDEMSVAART

VRAGEN OF OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Heb je vragen, wil je op de hoogte blijven, heb je ideeën of wil je 
meedenken? Mail dan naar ijsland@hardenberg.nl

TERUGBLIK EN CORONA
In 2018 gingen we aan de slag met het IJslands Model in Dedemsvaart. Met 

enthousiaste ouders en scholen. Met jongerenwerkers, sport en cultuuraanbieders en de 
schoolverpleegkundigen van de GGD. Ook jongeren deden zelf na verloop van tijd mee 
door het opzetten van het Activiteiten Team Dedemsvaart. De betrokkenheid was groot. 

Corona gooide het afgelopen jaar natuurlijk roet in het eten als het gaat om het organiseren 
van activiteiten. Dat was jammer, want in het IJslands Model werken de activiteiten voor de 
jeugd als beschermende factor. Het eindbeeld en wat we bereikt hebben is daarmee toch 

iets anders dan we hadden verwacht. 

WAT HEBBEN WE GELEERD?
In IJsland waren een avondklok en een strenge naleving van de horeca onderdelen van het 

preventiemodel. Door corona kregen we in Nederland ook met deze maatregelen te maken. 
Waarvan we vooraf dachten dat we die nooit konden invoeren. Door corona ondernamen 
ouders meer met hun kind, en wisten ze beter waar ze uithingen. Allemaal zaken die wel 

degelijk van invloed zijn. Deze landelijke maatregelen laten een behoorlijke afname in het 
middelengebruik zien bij de meeste jongeren. De kunst is om de maateregelen vast te 

houden waar je invloed op hebt: weten waar je kind is, tijd doorbrengen met je kind, je kind 
niet in verleiding brengen van alcohol.

HOE VERDER? 
Naast Dedemsvaart gaan we ook in Hardenberg aan de slag met de IJslandse aanpak. 
We blijven ons steeds afvragen wat goed gaat en wat nog niet? Wat valt op en zijn er 

nieuwe trends? Als het nodig is passen we onze aanpak aan. Zo maken we met elkaar een 
veilige en gezonde leefomgeving voor onze jongeren. 

Komend jaar blijven we inzetten op een groter vrijetijdsaanbod in de schoolvakanties en 
zullen we aandacht besteden aan betrokkenheid van ouders. Dit doen we onder andere 
door het organiseren van een zomerchallenge en een voorstelling voor ouders over hoe 

je grenzen kan stellen over middelengebruik. Verder gaat ook het Activiteiten Team 
Dedemsvaart door met het organiseren van activiteiten voor jongeren.


