interventiekaart

Voorlichting, Educatie en
Doelgroepparticipatie

“De juiste informatie op verschillende manieren overbrengen, zodat mensen een weloverwogen keuze kunnen
maken en we risico’s zoveel mogelijk beperken; dát is wat
we willen”
WAAROM?
IrisZorg Preventie wil problemen door het gebruik van alcohol en andere drugs,
gamen en gokken voorkomen. Een onderdeel daarvan is het delen van feitelijke
en objectieve informatie over het gebruik of gedrag. En over de gevolgen hiervan voor zowel een persoon als diens omgeving. Door deze informatie kunnen
mensen een meer bewuste keuze maken voor gebruik van alcohol, tabak en
drugs, gedrag rond gamen en gokken en de bijbehorende risico’s.

Grip op je leven

WAT?
IrisZorg Preventie ondersteunt in haar werkgebied inwoners en professionals
bij het verkrijgen van de juiste informatie over alcohol en andere drugs, roken,
gamen, social media en gokken met:
> Informatie verstrekken (per mail, telefonisch, folder, website etc).
> Deelname landelijke Chatservice.
> (Social) Media/Website.
> Informatiestand (onder andere op festivals, evenementen).
> Voorlichtingsbijeenkomst.
Daarnaast is er een groep mensen die niet actief op zoek gaat naar informatie.
Hen proberen we bewust te maken van bepaald gedrag en bereiken we door
bijvoorbeeld de inzet van landelijke campagnes, zoals:
> Campagne IkPas
> Campagne NIX18
> Campagne Stoptober
> Campagne Zien drinken doet drinken
> BOB
Doelgroepparticipatie
Door inzet van leeftijds- en leefstijlgenoten (peers) of ervaringsdeskundigen wil
IrisZorg laagdrempelig zijn in het bieden van steun of informatie aan bepaalde
doelgroepen, zoals jongeren. Maar ook andere doelgroepen waar gebruik meer
voorkomt zijn soms gebaat bij een peer/‘maatje’ die hen aanspreekt vanuit ervaring(skennis). IrisZorg Preventie heeft twee projecten waarbij peers samen met
preventieadviseurs worden ingezet:
> Unity
> Irisz

VOOR WIE?
Voor algemeen publiek, jong en oud, wie meer wil weten over alcohol en andere
drugs, gokken, gamen, social media gebruik. Voor specifieke risicogroepen waarbij
peer educatie of de inzet van ervaringskennis een meerwaarde is.
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