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.

Tweede onderzoek in Dedemsvaart
Vervolg op onderzoek in november
In Dedemsvaart zijn de voorbereidingen in volle gang. De leerlingen uit klas 3
en 4 van het Vechtdal College en de Zeven Linden vullen opnieuw de
vragenlijst in. Voor deze scholen is het de tweede keer. Deze vragenlijst
vulden zij namelijk in 2018 ook al in.
We wensen alle betrokken docenten veel succes bij de uitvoering. Naar
verwachting krijgen we eind februari de resultaten terug uit IJsland.

Uitkomsten eerste onderzoek

Welkom Hardenberg!
Scholen Nieuwe Veste en Vechtdal College uit Hardenberg sluiten aan
De Nieuwe Veste en het Vechtdal College in Hardenberg sluiten aan bij de
IJslandse aanpak. We zijn heel blij met deze ontwikkeling omdat het een nog
beter beeld geeft hoe het met onze jongeren in de gemeente Hardenberg gaat.
We kozen in 2018 voor een pilot in Dedemsvaart om twee hoofdredenen. Ten
eerste, omdat Dedemsvaart een gemeenschap is waar alle voorwaarden voor
het onderzoek en het vervolg aanwezig waren. Ten tweede, omdat het voor
ons als projectgroep te overzien was. Het plan was om na een positieve
evaluatie van de pilot, de hele gemeente te betrekken. De middelbare scholen
in Hardenberg hebben de pilot altijd met interesse gevolgd en zagen dat de
aanpak aansloot bij hun eigen visie op de zorg voor hun leerlingen.
Eerder dan verwacht hebben we daarom samen besloten om de Nieuwe Veste
en het Vechtdal College mee te laten doen in het onderzoek van november.

Zien drinken, doet drinken
2 t/m 8 november campagne 'Zien drinken, doet drinken'
De campagne 'Zien drinken, doet drinken' start
tijdens de landelijke Alcohol-actieweek. Het doel
is om ouders en volwassenen bewust te maken
van de invloed van hun drinkgedrag op de
beeldvorming van alcohol en het latere
drinkgedrag van kinderen.
Kinderen leren al jong op welke manier hun
ouders omgaan met alcohol. Vanaf hun vierde
jaar merken ze dat het gedrag van hun ouders
verandert nadat ze hebben gedronken. Vanaf dat
kinderen zes zijn hebben ze positieve
verwachtingen over de effecten van alcohol.
Dat betekent dat veel kinderen die hun ouders zien drinken, positiever gaan
denken over alcohol dan kinderen die hun ouders niet zien drinken. Dit
vergroot de kans dat deze kinderen op jonge leeftijd gaan drinken en later
te veel gaan drinken.
Kortom: zien drinken, doet drinken
Speciaal voor ouders met een kind in groep 7 of 8 organiseert Vitaal
Vechtdal op maandag 2 november van 19.30 tot 20.30 uur een online
informatiebijeenkomst. Acteurs spelen deze avond
scènes die worden afgewisseld met interessante theorie. Ouders krijgen
uitleg en tips om met hun toekomstige pubers om te gaan. Aanmelden is
niet nodig! Kijk op 2 november mee via de link hieronder.

Online informatiebijeenkomst

Activiteiten voor jongeren in de vakantie
Na de Summerchallenge kwam de Herfstchallenge

De werkgroep Vrije Tijd heeft
alle zeilen bijgezet om het
afgelopen half jaar een
aantrekkelijk
activiteitenprogramma op te
zetten. Onder de titel
'Summerchallenge' konden
jongeren zich inschrijven voor
een groot aantal activiteiten
tijdens de zomervakantie.
Veel jongeren maakten hier
gebruik van en dat inspireerde
tot een 'Herfstchallenge' tijdens
de herfstvakantie. Een greep uit
de activiteiten: boksles,
lasergamen, “pimp” je tas en
een workshop DJ-en. Ze konden
zich opgegeven via
www.gewoonactief.nl. In de
kerstvakantie komt er een
nieuwe challenge!

Website Gewoon Actief

Column wethouder Alwin te Rietstap
IJslandse aanpak: de 3-jarige Pilot is bijna voorbij
Wethouder Alwin te Riestap: "Zo ziet een
bestuurlijk overleg er uit in Coronatijd. Niet de
meest ideale manier om samen met de collega
wethouders, staatsecretaris Blokhuis,
vertegenwoordigers van het ministerie, een
IJslandse delegatie, het Trimbosinstituut en het
Nederlands Jeugdinstituut een evaluatie te
hebben. Aanleiding voor de bijeenkomst was de
3-jarige pilot die bijna afloopt. De wethouders
van de zes pilotgemeenten informeerden de
staatsecretaris over de ervaringen die zijn opgedaan. Die zijn erg divers.
Alle betrokkenen zijn het erover eens dat de invoering van de IJslandse
aanpak 'op zijn Nederlands' mogelijk is. We moeten ons de aanpak eigen
gaan maken. Vaker met elkaar in gesprek over cijfers (en wat we nog meer
zien) in onze lokale samenleving. Dat doen we samen. In onze buurten,
wijken en dorpen helpen we kinderen om veilig en gezond op te groeien, 'it
takes a village to raise a child'. Die beweging willen we ook opnemen in
onze komende nota lokaal gezondheidsbeleid en staatssecretaris Blokhuis
neemt dit mee in de landelijke gesprekken over preventie."

Activiteitenteam Dedemsvaart
Activiteiten voor jongeren door jongeren georganiseerd

Na de zomervakantie is de
werving gestart van het
Activiteitenteam Dedemsvaart
(ATD). De bedoeling van het
ATD is dat jongeren uit
Dedemsvaart activiteiten
organiseren voor jongeren in
Dedemsvaart.
We krijgen hierdoor meer
'handjes' om activiteiten te
organiseren. Activiteiten die
door jongeren zelf worden
aangedragen, georganiseerd en
gepromoot. Hierrdoor leren de
leden van het team niet alleen
om te organiseren, maar
houden ze er ook nog een leuke
vergoeding aan over.
In oktober vonden de
kennismakingsgesprekken
plaats en we hopen het team
binnenkort te kunnen
presenteren!

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

