Bijlage 2
Preventie scholen: toegezegd is om de prestatieafspraken met Tactus kort toe te
lichten, wat er expliciet aan preventie op scholen wordt gedaan (o.a. door
gemeente) en aan te geven wat er ondernomen wordt om de weerbaarheid van de
jongeren te vergroten (het “nee” zeggen).
Gemeente Zwolle maakt als (centrum)gemeente afspraken met Tactus Verslavingszorg
inzake verslavingszorg (bemoeizorg, dagopvang en – besteding, en herstel en zelfhulp
aan personen die al (geruime tijd) een verslavingsproblematiek kennen.
Daarnaast zetten we vooral ook in op preventie van verslaving (in brede zin, dus niet
alleen drank en drugs, maar ook roken, gaming, etc.). Concreet betreft dit de afspraken
inzake publieksinformatie en agendasetting, voorlichting en bewustwording,
contactlegging en advisering en bijsturen. Je kunt dit als het ware zien als een ‘trechter’;
van algemene voorlichting (o.a. op scholen) naar individuele gesprekken (met jongeren
en/of hun ouders/verzorgers) indien er al sprake is van problematisch gebruik. Bij dit
laatste wordt ingezet op bewustwording en aansturen op verandering van gebruik.
Om het meer concreet te maken, volgt hier een citaat uit de (halfjaar)rapportage van
Tactus over 2018:
5.2 Verslavingspreventie lokaal (Zwolle)
Het gaat hier om de uitvoering van lokale preventieactiviteiten op maat ten behoeve van
scholen, organisaties en instellingen in de vorm van voorlichting aan jongeren,
deskundigheidsbevordering aan professionals en bijeenkomsten voor ouders. Er is veel
vraag naar preventieve activiteiten in Zwolle in het eerste half jaar van 2018.
De volgende activiteiten zijn onder andere uitgevoerd:
Deltion Mode: - 2 gastlessen Let’s talk about Drugs
Deltion Sport en Bewegen: - Workshop aan docenten signalering en bespreekbaar
maken.
- 4 gastlessen middelengebruik bespreekbaar
RMC Leerplicht consulenten: - Deskundigheidsbevordering signaleren en
bespreekbaar maken
Schoolmaatschappelijk werk De Kern: - Workshop Verslaving
DOC 93: - 3 gastlessen aan klassen 1 VMBO over social media, gamen,
beeldschermgebruik en verslaving. Interactieve lessen met veel betrokkenheid en
enthousiasme bij leerlingen en docenten. Tevens signalerende functie.
- Ouderavond over hetzelfde thema. Hierbij waren circa 15 ouders aanwezig.
Greijdanus College: - Digitale lesmodules Alcohol voor 4 klassen
Windesheim: - 3 gastcolleges aan studenten Communicatie. De studenten hebben
vervolgens campagne en preventie-activiteiten uitgevoerd op scholen voor VO. Hierbij
zijn veel scholieren regionaal bereikt.
- We hebben een voorlichting van de studenten psychologen van Windesheim
uitgevoerd. Tijdens de voorlichting hebben we ook ingezet op vroeg signalering van
risicovol gebruik. Met een aantal studenten zijn we op een later moment in gesprek
gegaan. Een deel van deze studenten is doorverwezen naar behandeling.
Restart, re-integratie: - Deskundigheidsbevordering. Hier zaten ook mensen van het
UWV en de gemeente bij. Hier waren 22 deelnemers. Hier is nog een verwijzing vanuit
het UWV uit voort gekomen.
Zwolle Doet: - 2 bijeenkomsten voor naasten/mantelzorgers van verslaafden
georganiseerd. Dit waren 2 bijeenkomsten voor dezelfde groep. Hiermee hebben wij 18
mensen bereikt. Ook is er één ouder doorgestroomd naar onze oudercursus.
Sociale Wijkteams - We hebben alle SWT’s in Zwolle bezocht. Bij een aantal SWT’s
heeft dat ook tot verwijzingen geleid.

Jongerencentrum Rezet:
Een preventiewerker van Tactus is vier avonden in Rezet geweest. Daar waren elke
avond tussen de 50 en 60 jongeren aanwezig. De doelgroep betstond voornamelijk uit
jongeren met een ‘labeltje en/of rugzakje’. De problematiek betreft met name alcohol en
een in mindere mate blowen. Harddrugs is een uitzondering. Wat vooral opvalt, is dat
risicovol middelengebruik bij bepaalde jongeren wel herkend wordt, maar dat het de
werkers (jongerenwerk, maar ook politie) aan tools ontbreekt om hier op te reageren.
Korte lijnen met de verslavingszorg ontbreken. Problematiek wordt gesignaleerd maar
niet opgepakt. Daarom is er extra ondersteuning ingezet voor politie en jongerenwerk.
Zo hebben we een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik( IVA) gedaan. Hierbij zijn ook
de vrijwilligers van de 2 andere jongerencentra aangeschoven. Hierbij waren 34
mensen aanwezig.
THINK:
THINK op school is een vernieuwende leerlijn waarbij scholen geholpen worden om hun
leerlingen te begeleiden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Een gezamenlijke
aanpak van preventie die voorziet in een behoefte die scholen hebben op dit gebied.
Waar het onderwijs voorheen zelf een weg moest vinden in het preventieaanbod biedt
THINK op school een aanpak waar kennis en kunde op een effectieve manier
gebundeld wordt. In schooljaar 2017/ 2018 hebben we 26 THINK lessen verzorgd
binnen de thema’s gezondheid in klas 1 en 2. De lessen gaan niet zo zeer over
verslaving, maar over hoe gewoontes ontstaan en deze invloed hebben op het leven
van de jongeren. De lessen hebben plaatsgevonden bij Talentstad en Deltion- Opleiding
Motorvoertuigentechniek en media.
Naast alle lessen die we verzorgd hebben, hebben met grote regelmaat overleggen met
de THINK organisatie over de voortgang, de uitbreiding naar meerdere scholen in
gemeente Zwolle. Ook wonen we studiedagen bij die vanuit THINK worden
georganiseerd.
5.3 Individuele contactlegging jeugd
Contactlegging jeugd is specifiek bedoeld om in contact te komen met jongeren. Op het
moment dat bij één van onze netwerkpartners (o.a. scholen, jeugdzorg, politie, jeugden jongerenwerk) of vanuit lokale netwerken signalen over middelengebruik binnen
komen, maakt Tactus met behulp van een screeningsinstrument een inschatting van de
ernst en fase van middelengebruik. Wanneer er een indicatie voor is, verwijzen we
jongeren door naar de afdeling Behandeling en Begeleiding voor een behandeltraject.
We merken dat we steeds meer jongeren aangemeld krijgen met problemen op het
gebied van gamen en sociale media ( schermgebruik). Ook merken we dat het
investeren in netwerkcontacten er toe heeft geleid dat netwerkpartners ons steeds
vaker weten te vinden en dat we steeds meer consultatievragen en doorverwijzingen
krijgen.

