
Preventie Interventies Brijder Jeugd tijdens Coronacrisis 

Brijder Jeugd stelt alles in het werk om preventie interventies te blijven uitvoeren. De afgelopen weken 

hebben wij onze interventies omgezet naar online interventies en hebben wij een aantal van onze 

reeds bestaande interventies uitgebreid en aangepast. De mogelijkheid bestaat dat wij ook op de 

scholen in de regio`s onze activiteiten online blijven aanbieden. Wij zijn in contact met de scholen 

maar realiseren ons dat zij voor andere uitdagingen staan waarbij de prioriteit niet direct ligt bij onze 

preventie interventies. Uiteraard zijn wij ook voor de scholen beschikbaar om zo nodig maatwerk te 

leveren.  

Wat doen wij op dit moment en hoe? 

Individuele gesprekken (Moti-4 en ABC gesprekken) 

Het is voor ons mogelijk om via beeldbellen aan te sluiten bij overleggen en gesprekken. Onze 

individuele gesprekken gaan gewoon door, alleen niet op locatie. Dit betekent concreet dat wij in 

gesprek zijn met jongeren, ouders en/of verzorgers, professionals en verwanten.  

Wilt u iemand aanmelden. Bel: 088 358 22 60 of Mail: preventie@brijder.nl 

Ouders en/of verzorgers en verwanten 

De cursus ‘Help, mijn kind kan niet zonder’, ‘Help, mijn kind kan niet zonder beeldscherm’ en de 

informatie avonden verslaving bieden wij aan via onze online leeromgeving.  

Wij beschikken over een database aan webinars onder andere voor ouders en verwanten bijvoorbeeld 

over de thema’s: gamen, omgaan met een gamend of gebruikend kind of uw kind en uitgaansdrugs. 

Wij attenderen uiteraard onze contacten op onze eerder gegeven webinars. Zie voor onze database: 

https://www.brijderjeugd.nl/webinar-terugkijken.html 

Daarnaast gaan wij vanaf week 20 weer nieuwe webinars geven. Op verzoek kunnen wij een webinar 

geven met een specifiek thema. Laat ons vooral weten welke wensen er hiervoor zijn door contact met 

ons op te nemen.  

Professionals (Docenten/Jongerenwerkers/Jeugdhulpverleners/BOA’s enz.) 

Via een online leeromgeving kunnen wij deskundigheidsbevorderingen geven aan een groep 

professionals. Denk aan thema’s als: signaleren van middelengebruik en overmatig gamen, 

motiverende gesprekstechnieken en trends op het gebied van middelengebruik.  

Daarnaast kunnen wij de ‘Instructie Verantwoord Alcohol Schenken’ geven via deze online omgeving 

aan barvrijwilligers van verenigingen.  

Jongeren 

Wij gaan actief in contact met het jongerenwerk om aan jongeren de juiste informatie over 

middelengebruik tijdens de coronacrisis te geven. We maken hierbij bijvoorbeeld ook gebruik van 

social media kanalen. Daarnaast bieden wij aan om samen met de jongerenwerkers de straat op te 

gaan om op die manier jongeren te informeren.  

Vragen 

Wij zijn op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur te bereiken voor vragen en advies op 088 3582260 of mail 

naar: preventie@brijder.nl 
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