Verander de omgeving, niet de jongeren

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief IJslands model
Van alle Europese jongeren gebruikten IJslandse jongeren twintig jaar geleden
de meeste drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken zij het minst. De
gemeente Hardenberg onderzoekt of het IJslands model kan helpen om het
gebruik van middelen onder jongeren in de gemeente nog verder terug te
dringen.
Daarom doet de gemeente mee aan een proef van drie jaar onder leiding van
het Trimbos instituut en het Nederlands Jeugdinstituut. We starten met het
IJslands Model in Dedemsvaart samen met ouders, scholen, jongeren en
organisaties.

Voorstelling 'Onder invloed'
De voorstelling 'Onder invloed' van 7 april ging helaas niet door vanwege de
maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze voorstelling
komt op een later moment alsnog naar Dedemsvaart. Zodra dit bekend is,
krijg je hier uiteraard bericht van.
De interactieve voorstelling gaat het gesprek aan over het gebruik van
verdovende middelen (alcohol en drugs) en computers in relatie met je
puberende kinderen.

Vragen van ouders
Het Nederlands Jeugdinstituut
(NJi) is één van de partners die ons
ondersteunen bij het IJslands
model. De expertise van het
Nederlands Jeugdinstituut is
kennis overbrengen om de
jeugd gezond en veilig op te laten
groeien.
De kabinetsmaatregelen in de
aanpak van het coronavirus
hebben grote maatschappelijke
gevolgen. Het Nederlands
Jeugdinstituut informeert kinderen,
ouders, opvoeders, professionals
en beleidsmakers graag zo goed
mogelijk in deze situatie.
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een speciale coronapagina op de website
waar ouders terecht kunnen met vragen. Voor professionals is er informatie
beschikbaar over zorg op afstand, afwegingen bij fysiek contact en hoe hou jij
jezelf gezond. Ook staat er informatie voor jongeren over geldzorgen,
schoolvragen en meer.

Bekijk de coronapagina van het NJi

Stay safe
Stay Safe in Hardenberg is een initiatief van De Stuw uit Hardenberg. Een
jongen uit Hardenberg, Athman Hajji, heeft hiervoor een rap geschreven en
ingezongen. De jongerenwerkers hebben samen met de gemeente
Hardenberg, Politie Vechtdal, Handhaving, huisartsen De Brink en Samen Doen
een videoclip opgenomen met de boodschap: Stay Safe in de gemeente
Hardenberg, en al helemaal tijdens corona. Tijdens corona blijf je binnen en
let je op elkaar. Tijdens corona even geen feestjes of buiten rondhangen.
Samen komen we hier doorheen! In de clip komt onder andere ook De Baron in
Dedemsvaart voorbij.
Benieuwd hoe de clip is geworden? Bekijk de clip hieronder.

Bekijk de clip van 'Stay safe'

Beeldschermgebruik onder jongeren
Door het thuisonderwijs zitten
jongeren
meer
achter
hun
beeldscherm. Driekwart van de
ouders
worstelt
met
de
mediaopvoeding van hun kind. De
tijd die jonge kinderen gemiddeld
besteden aan beeldschermgebruik
is sinds de Coronacrisis met bijna
een uur toegenomen.
Gelukkig is beeldschermgebruik in
de
meeste
gevallen
geen
probleem. Maar je wilt ook niet dat
het een probleem wordt. Heb je als
ouder
een
vraag
over
het
beeldschermgebruik
van
jouw
kind? Dan kun je contact opnemen
met Alex Govers deskundige van
team Jeugd & Preventie van Tactus
via 06 107 731 26. “Wat we graag
willen voorkomen is dat ouders
zich onnodig zorgen maken,” aldus
Alex.

Bekijk meer over mediaopvoeding

Vragen of op de hoogte blijven?
Heb je vragen? Wil je de factsheet met uitkomsten ontvangen? Of wil je als
inwoner meedenken in dit proces? Mail naar ijsland@hardenberg.nl.

Meer weten?

afmelden

