
Verander	de	omgeving,	niet	de	jongeren Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief	IJslands	modelNieuwsbrief	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.

Beeldschermgebruik	jongerenBeeldschermgebruik	jongeren
Tactus	 hield	 op	 8	 december	 een	 digitale	 ouderavond.	 Ouders	 van	 jongeren
tussen	de	12	tot	18	jaar	konden	live	meekijken	met	het	toneelstuk	'Scherm	de
baas'.	 Het	 doel	 van	 deze	 avond	 was	 om	 bewustwording	 te	 creëren	 rond
schermgebruik	bij	jongeren.

Ouders	kregen	tips	hoe	zij	hun	kinderen	het	beste	kunnen	begeleiden	bij	het
beeldschermgebruik.	 Niet	 alleen	 ging	 het	 over	 schermtijd,	 maar	 ook	 over
gamen,	 sociale	 media	 en	 opvoeden.	 Verder	 was	 er	 aandacht	 voor
voorbeeldgedrag	en	signaleren	van	problematisch	beeldschermgedrag.

Wil	 je	 de	ouderavond	met	 goede	 tips	 terugkijken?	Dat	 kan	 via	 onderstaande
link.

Bekijk	het	toneelstuk	terugBekijk	het	toneelstuk	terug

Basis	cursus	IJslands	modelBasis	cursus	IJslands	model
We	zijn	 inmiddels	al	 ruim	2	en	een	half	 jaar	bezig	om	het	 IJslands	model	 te
onderzoeken	in	Dedemsvaart.	Maar	wat	was	ook	alweer	de	basis?

Speciaal	daarvoor	wordt	op	28	januari	om	11.00	uur	een	basiscursus	'IJslands
model'	gehouden.	 In	een	webinar	van	één	uur	wordt	de	basis	van	het	 IJsland
model	uitgelegd.	Een	interessante	opfriscursus	voor	iedereen	die	al	bekend	is
met	 het	 model.	 Maar	 ook	 voor	 iedereen	 die	 dit	 jaar	 voor	 het	 eerst	 van	 het
model	heeft	gehoord	of	hier	iets	mee	gaat	doen.

Het	webinar	wordt	georganiseerd	door	het	Trimbos	Instituut	in	samenwerking
met	het	Nederlands	 Jeugdinstituut.	Ook	alle	deelnemende	gemeenten	sluiten
bij	de	cursus	aan.

Noteer	dus	alvast	28	januari	om	11.00	uur	in	je	agenda!	

Team	Actief	in	DedemsvaartTeam	Actief	in	Dedemsvaart

In	oktober	 is	 er	 een	 jongerenteam	gestart	 in	Dedemsvaart:	 Team	Actief.	Het
doel	van	dit	team	is	om	jongeren	in	beweging	te	krijgen	en	houden,	maar	ook
om	 nieuwe	 vrienden	 te	 ontmoeten.	 Dit	 doet	 het	 team	 door	 activiteiten	 te
organiseren	voor	jongeren	tussen	de	12	en	18	jaar	uit	Dedemsvaart.	

Naast	 het	 organiseren	 van	 activiteiten,	 leert	 het	 team	 om	 te	 gaan	 met
bijvoorbeeld	geld,	het	inzetten	van	pr	en	communicatie	en	samenwerken.	

Het	team	was	druk	bezig	met	het	organiseren	van	een	tof	evenement	voor	in
de	 kerstvakantie.	 Helaas	 kan	 dit	 vanwege	 de	 coronamaatregelen	 niet	 door
gaan.	Het	evenement	wordt	verschoven	naar	de	voorjaarsvakantie.	Maar	houd
de	website	www.gewoonactief.nl	in	de	gaten	voor	een	eventueel	alternatief	en
andere	activiteiten.

Website	Gewoon	actiefWebsite	Gewoon	actief
Op	 de	 website	 gewoonactief.nl	 staat	 al	 het	 sport-	 en	 beweegaanbod	 in	 de
gemeente	overzichtelijk	bij	elkaar.	Inwoners	kunnen	er	alle	sportverenigingen
vinden,	 maar	 ook	 diverse	 beweegactiviteiten	 voor	 jong	 en	 oud,	 of	 voor
speciale	groepen	zoals	zwangere	vrouwen	en	mensen	met	een	beperking.	Met
een	handig	keuzemenu	kan	gezocht	worden	op	woonplaats,	 leeftijdsgroep	of
doelgroep.	

Benieuwd	naar	Team	Actief?Benieuwd	naar	Team	Actief?

Vragenlijsten	afgerondVragenlijsten	afgerond
Op	Vechtdal	 College	Hardenberg,	 Vechtdal	 College	Dedemsvaart,	 De	Nieuwe
Veste	en	De	Zeven	Linden	zijn	in	november	de	vragenlijsten	voor	het	IJslands
model	 afgenomen	 in	 alle	 derde	 en	 vierde	 klassen.	 Het	 Vechtdal	 College
Hardenberg	en	De	Nieuwe	Veste	vulden	de	vragenlijst	voor	de	eerste	keer	 in
en	 Vechtdal	 College	 Dedemsvaart	 en	 De	 Zeven	 Linden	 vulden	 de	 vragenlijst
voor	de	tweede	keer	in.	Het	doel	was	om	een	gemiddelde	score	boven	de	80%
te	 behalen.	 Dit	 is	 nodig	 om	 de	 betrouwbaarheid	 van	 het	 onderzoek	 te
garanderen.	De	score	van	80	%	is	gehaald.

De	vragenlijsten	bestaan	uit	vragen	die	gaan	over	de	jongeren	en	de	omgeving
van	de	 jongeren.	Op	dit	moment	worden	 alle	 antwoorden	 verwerkt	 door	 het
ISCA,	het	onderzoeksbureau	van	het	IJslands	model.	In	februari	verwachten	we
de	 resultaten	 met	 iedereen	 te	 kunnen	 delen.	 Tegen	 die	 tijd	 worden	 er	 ook
uitnodigingen	verstuurt	om	samen	met	ons	naar	de	resultaten	te	kijken.

21	december:	online	informatieavond21	december:	online	informatieavond

Maak	 jij	 je	zorgen	om	wat	 je	kind	doet	 tijdens	de	 jaarwisseling?	We	zitten	 in
een	 lockdown,	 er	 is	 een	 vuurwerkverbod	 en	 tot	 18	 jaar	 drinken	 we	 geen
alcohol.	Maar	wat	zijn	eigenlijk	de	laatste	regels?	Kun	je	überhaupt	je	kind	wel
veilig	de	deur	uit	laten	gaan?

Voor	 antwoorden	 op	 die	 vragen	 organiseert	 de	 gemeente	 Hardenberg	 op
maandag	21	december	om	19.30	uur	een	online	bijeenkomst	over	jongeren	en
de	 jaarwisseling.	De	 online	 informatieavond	 is	 speciaal	 bedoeld	 voor	 ouders
van	jongeren	tussen	de	12	en	18	jaar.

Tijdens	de	avond	komen	verschillende	 thema’s	die	 te	maken	hebben	met	de
jaarwisseling	 aan	bod.	 En	hoe	 je	daar	 als	 ouder	 invloed	op	kunt	uitoefenen.
Wat	kun	je	bijvoorbeeld	doen		om	te	voorkomen	dat	je	kind	harstikke	dronken
thuis	komt?	Deskundigen	van	HALT,	Tactus	en	het	jongerenwerk	vertellen	over
de	jongeren	en	de	rol	van	de	ouders.	Ook	is	er	als	ouder	voldoende	ruimte	om
vragen	te	stellen!

Wil	 je	 de	 bijeenkomst	 volgen?	 Op	 maandavond	 komt	 de	 link	 te	 staan	 op
www.hardenberg.nl/jaarwisseling.	

Link	naar	online	informatieavondLink	naar	online	informatieavond

Vragen	of	op	de	hoogte	blijven?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?Meer	weten?

afmelden

https://www.youtube.com/watch?v=ZNsM72MAiYE&feature=youtu.be
https://www.gewoonactief.nl/LeefModule/Details/17921
https://www.hardenberg.nl/jaarwisseling
http://www.trimbos.nl/ijslands-preventie-model
https://hardenberg.email-provider.nl/web/piifzhhyo8/tecue2onvy
https://hardenberg.email-provider.nl/unsubscribe/piifzhhyo8/tecue2onvy

