Verslag bijeenkomst ouders over IJslandse aanpak woensdag 15 mei 2019
Aanwezig: Marjon Jacobs (Bergeijk), Emy van Maaren (GGD), Frank Verberne (projectleider Bladel) en
Wenda Wibbens (Eersel)
Ouders: Nancy Plasmans, Angelique de Laat, Eefje Groenland, Cindy Schreuder (graag vertrouwelijk met de
namen van deze inwoners omgaan)
We zijn de avond gestart met een kennismakingsrondje, daarin kwam ook de drive waarom ouders naar
deze avond toegekomen zijn naar voren. Zij maken zich zorgen om hun kinderen. Drie ouders hadden nog
jonge kinderen (eind basisschool/begin middelbare school), 1 ouder had kinderen in de leeftijd 15+.
Vervolgens heeft Marjon een presentatie gegeven over de IJslandse aanpak. Aan de ouders werd gevraagd
of ze zich hierin herkennen? De ouders herkenden niet dat er een afname is van deelname aan georganiseerde activiteiten.
Uit de vragenlijsten is naar voren gekomen dat in de Kempen ouders heel erg betrokken zijn bij hun kinderen.
De ouders vroegen zich af hoe de ouders betrokken worden die er nu niet zijn? We beginnen met de ouders
die willen. En gaan uit van het sneeuwbal effect. Communicatie is hierbij heel belangrijk.
De ouders geven aan dat niet alle ‘andere’ ouders ervan overtuigd zijn dat alcohol zo slecht is. Sommige
ouders verbieden wel, maar dan krijgen kinderen het bij anderen. Ouders zijn onzeker over hun opvoedrol.
Het besef moet groeien dat er een probleem is. Ouders moeten bewuster worden van risico’s.
De ouders geven aan dat het belangrijk is dat de resultaten via de scholen gepresenteerd worden.
Het beeld van veel vrije tijd wordt niet herkend: kinderen sporten, hebben bijbaantjes, moeten huiswerk maken. In de Kempen is een andere situatie dan in IJsland.
Indrinken is een belangrijk punt om aandacht aan te besteden, kinderen drinken thuis of bij anderen al voordat ze uitgaan. Het café kan zich dan wel keurig aan de regels houden, maar het kwaad is al geschied.
Hoe bereik je ouders?
Suggestie van de aanwezig ouders: Je zou een (confronterend) filmpje kunnen maken over hoe jongeren op
stap aan het gaan zijn. Dit zou je aan brugklassers onder begeleiding kunnen aten zien en aan ouders.
Zorgen van ouders zijn:
Alcohol, drugs, social media, normvervaging, overprikkeld raken door veel schermtijd, veel tijd op hun telefoon, ze zijn zich zelf niet bewust van hun gebruik, ze geloven alles.
Ouders geven aan dat er meer handhaving moet zijn en nauw overleg met de horeca.
Er is weinig activiteit voor de jeugd met leuke bij de jeugd passende muziek, er zou een soort café voor de
jeugd moeten komen. Zo’n initiatief zou je door een oudere jongere moeten laten organiseren, samen met
de jongeren. Of een festival, tienerdisco.
‘Uit met ouders’, zou dat een goed initiatief zijn? Daar hebben de aanwezige ouders wel belangstelling voor.
Er is nu een momentum met scholen en de oudervereniging, je zou het nu op moeten pakken. In de vorm
van thema’s en ouders aan het denken zetten.
Ouders geven aan dat je niet wilt dat je kind een buitenbeentje wordt en je wilt ook niet zelf de flauwe ouder
zijn.
Het idee wordt geopperd om een What’s app groep te starten zodra je kind naar de brugklas gaat. Hierin kun
je ook communiceren over de activiteiten.
Als suggestie wordt gedaan een positieve insteek te kiezen, gebruik maken van kansen, de ouders zijn betrokken.
Gevraagd is of je meer de insteek zou moetenkiezen van alcohol of van middelen, geadviseerd werd de
insteek te kiezen van alcohol.

