
In de vergadering van 21 december 2022 heeft de fractie van HBB naar aanleiding van de ingekomen 
stukken voorgesteld om de mail van de directeur van de VRK met de resultaten van de Corona 
gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en de Kindermonitor 2022 te agenderen voor de commissie 
Samenleving van dinsdag 10 januari 2023 met daarbij de volgende vraag: 

De gezondheidsmonitor geeft verontrustende cijfers weer m.b.t. drinken en softdrugs gebruik van 4e 
klassers in Heemstede t.o.v. de regio Kennemerland. HBB zou graag willen weten wat de gemeente 
gaat doen om dit percentage naar beneden te brengen.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de preventieve interventies die op dit moment worden 
ingezet. In het op te stellen jeugdakkoord zal het thema middelengebruik ook een plek krijgen.

A. Voorlichting op middelbare scholen

Zowel op scholen in Haarlem als in Heemstede wordt de interventie Booze van stichting Kikid 
aangeboden. Dit programma combineert theater, educatie, discussie en creatieve opdrachten. 
Getrainde peer educators dragen bij aan de bewustwording van gevaren, grenzen, de invloed van 
groepsdruk en de keuzes die leerlingen kunnen maken. Zowel Atheneum College Hageveld als de 
Haemstede Barger (kunnen) maken gebruik van het aanbod. Kikid doet mee aan het traject om de 
interventie wetenschappelijk onderbouwd te krijgen.

B. Voorlichting op basisscholen
Tot voor kort werden in de groepen 8 van de Heemsteedse basisscholen lesprogramma’s ingezet 
over roken, alcohol en drugs. Zo’n lesprogramma bestaat uit een uur voorlichting en een uur met een 
ervaringsdeskundige. Deze lesprogramma’s zijn van L&F advies en voorlichting. Uit diverse 
onderzoeken is gebleken dat het geven van voorlichting aan leerlingen uit groep 8 niet effectief is in 
het voorkomen van middelengebruik en zelfs een averechts effect kan hebben op kinderen met een 
verhoogd risico. Het Trimbos instituut raadt het inzetten van politie of ervaringsdeskundigen voor 
deze leeftijdsgroep af. In overleg met L&F is het programma aangepast en wordt de focus verlegd 
naar een hogere leeftijdsgroep. 

C. Inzet Brijder Jeugd
Het preventieve aanbod van Brijder Jeugd richt zich op jongeren, ouders en gezinnen. Voor jongeren 
verzorgt Brijder Jeugd voorlichting, gastlessen, jongerenwerk en persoonlijke gesprekken. Er is 
speciale aandacht voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblematiek. Voor ouders 
en andere aanverwanten organiseert Brijder Jeugd, veelal in samenwerking met het CJG, 
informatieavonden, adviesgespreken en oudersupportgroepen. 

D. GGD

De GGD heeft vanuit haar wettelijke opdracht in het kader van jeugdgezondheidszorg voor 4 tot 18 
jaar een taak in het geven van voorlichting aan ouders en jongeren. In samenwerking met Brijder en 
het CJG neemt de GGD deel aan informatieavonden.

De GGD heeft ook een ondersteuningsaanbod voor scholen (Gezonde school). Scholen kunnen advies 
aanvragen op diverse onderdelen van het programma Gezonde School. Dit programma omvat veel 
thema’s zoals o.a. mediawijsheid, relaties en seksualiteit en welbevinden. Roken, alcohol- en 
drugspreventie is ook een thema. De deelname aan het programma vraagt om capaciteit, tijd en 
draagvlak bij scholen.

E. Lokaal Preventieakkoord



In het najaar van 2021 is het Lokaal Preventieakkoord Samen Gewoon Gezond 2022-2024! gesloten. 
Dit akkoord is een gezamenlijk document van de gemeente en partners die actief zijn op het gebied 
van onderwijs, opvang, gezondheid, welzijn en sport. Een van de thema’s is NIX 18. Ambitie is te 
voorkomen dat kinderen onder de 18 jaar beginnen met roken, alcohol drinken en het gebruiken van 
drugs. Diverse interventies worden in het akkoord benoemd en het is aan alle partijen om dit de 
komende periode uit te voeren.
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