interventiekaart

Monitoring en Beleidsadvies

“Op basis van monitoring ontwikkel je deskundigheid en
kun je adviseren voor effectief (verslavingspreventie)beleid”
WAAROM?
IrisZorg Preventie adviseert, deelt kennis en voert interventies zoveel mogelijk uit
op basis van (wetenschappelijk) onderzoek. Het monitoren en duiden van trends
en signalen maakt een belangrijk deel uit van ons werk. Hiertoe maken we niet
alleen gebruik van onze eigen monitoring(gegevens), maar werken wij samen
met andere partijen om de juiste data te verzamelen en analyseren. Aan de hand
van die gegevens kunnen we vervolgens gemeenten en organisaties van (beleids)
advies voorzien. Zo werken we samen aan effectieve verslavingspreventie.

Grip op je leven

WAT?
Monitoring
IrisZorg Preventie heeft kennis van diverse landelijke en regionale monitoringsgegevens en -rapporten. Met deze kennis kunnen wij de gemeente ondersteunen
bij het monitoren van ontwikkelingen voor verslavingspreventiebeleid. Bronnen
die wij gebruiken zijn bijvoorbeeld:
> Regionale GGD monitoren.
> De interventiedatabases van Loket Gezond Leven (RIVM) en het Nederlands
Jeugdinstituut (NJI).
> Onderzoek vanuit Verslavingskunde Nederland en het Trimbos Instituut.
> De landelijke drugstestservice DIMS. DIMS verzamelt informatie over drugs
door een landelijk netwerk van testfaciliteiten. IrisZorg Preventie voorziet in
twee van die testlocaties, in zowel Arnhem als in Nijmegen. Naast monitoren
voor signalering, advies en ondersteuning biedt de drugstestservice een
mooie kans tot voorlichting en educatie van de gebruikers.
Beleidsadvies
Om lokaal op een juiste manier invulling te geven aan preventie van problemen
met alcohol, tabak, drugs, gamen en gokken deelt IrisZorg Preventie graag
haar expertise op gebied van verslavingspreventiebeleid. Wij zetten met ons
beleidsadvies in op preventie van licht naar zwaar. Een stevige basis betekent
minder noodzakelijke inzet van duurdere vormen van preventie of behandeling.
Daarnaast vraagt effectieve verslavingspreventie om een integrale aanpak,
gebaseerd op een mix van 4 pijlers, waarbinnen wij onze interventies inzetten:
1.
2.
3.
4.

Voorlichting en educatie
Signalering, Advies en Ondersteuning
Fysieke en Sociale Omgeving
Regelgeving en Handhaving

VOOR WIE?
Monitoring en het geven van beleidsadvies doen wij met name voor onze
opdrachtgevers; gemeenten in de regio van IrisZorg. Ook werken wij regelmatig
mee aan monitoring op landelijk niveau. Uiteraard heeft uiteindelijk ook de
gebruiker (en diens omgeving) er wat aan: zij kunnen gebruik maken van de juiste
interventies op basis van deze deskundigheid.
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