Intergemeentelijk preventieplan alcoholmatiging

De grote lijn van het plan en de aanpak

“Universeel collectieve preventie aanpak:
alle jongeren bereiken op meerdere
plekken op meerdere momenten,
structureel over een aantal jaren”

WAT WAT Hoe
is er aan de hand; de feiten

wil je bereiken; de doelen

Kernwaarden

in dit plan van aanpak zijn:
• de omgeving van de jonge drinker 		

1.de feiten

centraal /omgevingsgerichte aanpak;
• gebruik maken van bewezen effectieve
interventies; en programma’s/ niet het

Het alcoholgebruik van jongeren 18- en jongvolwassenen (18 tot en met 24 jaar) in Oost Achterhoek
ligt hoger dan in de rest van de regio
Noord en Oost Gelderland
en hoger dan landelijk.

wiel opnieuw uitvinden;
• aansluiten bij de leefwereld van de 		
jongere;
• aansluiten bij de lokale situatie;
• structurele aanpak over een aantal jaren;
• werken aan een doorlopende leerlijn te
beginnen in het PO;
• werken aan een gezondere houding
opvattingen t.a.v. alcohol.
De cultuuromslag.

47%

uit het 2e leerjaar v.h. voortgezet
onderwijs geeft aan ooit alcohol
gedronken te hebben

Alcoholgebruik met name

80%
uit het 4e leerjaar v.h. voortgezet
onderwijs geeft aan ooit alcohol
gedronken te hebben

voor jongeren, en ook voor jongvolwassenen tot een jaar of 25 is extra
onwenselijk om diverse redenen, zoals dat de hersenen nog
in ontwikkeling zijn tot (minimaal) het 24ste levensjaar.
Alcohol is extra schadelijk voor ontwikkelend orgaanweefsel.
Alcohol heeft een negatieve invloed op de

ontwikkeling van de hersenen en hersenfuncties.
Gezamenlijk initiatief van: gemeente Aalten, Berkelland, Oost Gelre,Winterswijk en samenwerkende organisaties
www.preventieplatformjeugd.nl

pakken we dat integraal
en intergemeentelijk aan;
Het PPJ als vehikel om
doelen te halen

2.
doelen
het aantal jongeren
onder de 18 jaar dat
alcohol drinkt neemt
af. Daar ligt de focus.

Meer ouders maken
afspraken met hun
kinderen over niet
drinken onder de
18 jaar.
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3. Aanpak
Het plan van aanpak is gebaseerd op het
universele preventiemodel van Reynolds.
Dit preventiemodel kent drie beleidspijlers:

handhaving

Regelgeving

1.

Beleidspijler: Educatie 3 doelgroepen
jongeren
en volwassenen

Campagne is naast de
boodschap, ook de manier
om kennis te verspreiden:

preventie

matigingsbeleid. Dit integrale beleid is erop
gebaseerd dat alcoholgebruik een resultaat is
van een combinatie van factoren: de persoon,
sociale omgeving, aanbod en verkrijgbaarheid
van alcohol en zichtbaarheid van alcohol(gebruik).

3.

alcoholverstrekkers
en handhavers

educatie

De school is een belangrijke pedagogische omgeving voor alle jongeren.
Aanpak: doorlopende leerlijn, startend in groep 8 basisschool
doorgaand tot bovenbouw voortgezet onderwijs, volgens het
programma de gezonde school en genotmiddelen www.dgsg.nl

meer kennis verspreiden

POSTERS

educatie
Daarmee is er sprake van een integraal alcohol-

2.

ouders/verzorgers
van jongeren

SCHOLENTOUR
SOCIAL MEDIA

ARTIKELEN

Uitvoering / de praktijk
Programma
van NIX
(PO, groep 8)

Doel is NIX 18 standvastiger
inbedden bij opvoeders/
ouders.

• Marleen Ernst, Armida Panka, Margriet de Winkel (Iriszorg)
• Frank Sikkink (Figulus Welzijn Aalten)
• Nicole van Vonno (Vida Welzijn Berkelland)
• Ersen Buz (Spot Jongerenwerk Winterswijk)
• Andre Pöstgens (ondersteuningsteam Oost Achterhoek)
• Marco te Nijenhuis (Mazzel Oost Gelre en
tevens kartrekker van deze werkgroep)
meer info: Marco te Nijenhuis marco@preventieplatformjeugd.nl T 06 25 416 243

Samen Fris

(onderbouw VO, klas 2/3)
Lespakket voor leerlingen en
hun ouders in leerjaar 2 van het
voortgezet onderwijs.

Samenstelling werkgroep:
• Lieke van Dijk (GGD)

Omdat de tijd van een ieder beperkt is spreken
af om een keuze te maken uit het plan.
We willen 4 al bestaande interventies voor alle leerlingen
in de deelnemende gemeentes structureel inbedden:

Lespakket
frisse start

(Onderbouw VO, klas 1)
Programma is gericht op

vasthouden van de negatieve
houding van leerlingen ten aanzien van roken, alcohol
en blowen.

Lespakket
“In Charge”

(bovenbouw VO, vanaf klas 4)
Gericht op zelfcontrole bij leerlingen, waardoor zij beter in staat zijn
verleidingen (alcohol, drugs)
te weerstaan.

