Bewust? Verantwoord?

Speel de
interventiekaart
Ga naar de digitale interventiekaart. Dit biedt een overzicht van meer dan
100 inzetbare activiteiten en interventies om alcohol- en drugsgebruik door
jongeren te voorkomen en terug te dringen in Noord-Holland Noord.

www.incontrolinterventies.nl

De interventiekaart
Uit welke type
interventies kunt u
kiezen?

Voor wie
Deze interventiekaart is bedoeld voor iedereen die in aanraking komt met jongeren,
alcohol en drugs. Dit zijn o.a. barvrijwilligers van (sport)verenigingen, docenten,
jongerenwerkers, jeugdartsen en natuurlijk ouders zelf.

Mogelijkheden
ADVIES
Contact met een expert die
in gaat op uw casus of vraag

TRAINING
Lessen aan/voor een specifieke
doelgroep

Een greep uit de interventies zijn gastlessen op scholen, interactieve theatervoorstellingen voor ouders en jongeren en trainingen. Tijdens gastlessen wordt in
de klas onder begeleiding van professionals gesproken over middelengebruik door
jongeren (al dan niet met een ervaringsdeskundige). Tijdens theatervoorstellingen
is het door het spelen van verschillende scènes mogelijk om een open gesprek aan
te gaan over alcohol en drugs. Via trainingen weten de deelnemers bijvoorbeeld
alles over psychosociale problemen en alcoholgebruik en hoe zij moeten handelen
wanneer er een vermoeden is.

Hoe werkt het?
1 Ga naar de interventiekaart www.incontrolinterventies.nl

BELEID

2 Kies de omgeving
Voorbeeld: sportvereniging, school of gemeente.

Voorstellen die u in gemeentelijk
beleid kunt verwerken

HANDHAVING
In te zetten voor naleving van
afspraken, regels en wetten

VOORLICHTING
Meningsvormende informatie
voor uw doelgroep

3 Kies de categorie
Voorbeeld: u wilt voorlichting geven in een klas of in een gezin omdat u benaderd bent
door een ouder die een probleem heeft met zijn/haar puber.
4 Kies de interventie
Navigeer in de kaart om de keuze verder te specifiëren. U kunt kiezen uit 6 soorten
interventies: advies, training, beleid, handhaving, voorlichting of onderzoek. We bieden
u dan een overzicht van interventies passend bij uw zoekopdracht. Per interventie vindt
u informatie over het resultaat van het product, het doel, de werking en hoe u de
interventie kunt aanvragen bij het projectteam ‘In Control of Alcohol & Drugs’.
5 Vraag de interventie aan
Het projectteam ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord.
Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie).
De kosten voor deze interventies worden volledig of grotendeels vergoed door het
project. U ontvangt hierover zo spoedig mogelijk uitsluitsel na het indienen van de
aanvraag. Voor transparantie zijn de kosten wel te vinden in de interventiekaart.

ONDERZOEK
Monitoren van indicatoren en
(nalevings-) onderzoek bij de
doelgroep

www.incontrolinterventies.nl

