Promotiemiddelen website Dealen met drugs
Er is veel informatie te vinden over drugsgebruik bij jongeren. Over drugscriminaliteit
onder jongeren is veel minder bekend. De website dealenmetdrugs.nl brengt daar
verandering in en wil ouders ondersteunen die vermoeden of weten dat hun kind
betrokken is bij drugshandel.
Op welke signalen kan je letten? Hoe ga je het gesprek aan? Welke hulp kan je
inschakelen? De website helpt ouders en professionals op weg.
Het zou geweldig zijn als je ons wilt helpen bij het bekendmaken van de website. Help je
mee? Hieronder vind je diverse promotiemiddelen die je kan gebruiken. Namelijk:
1.
2.
3.
4.
5.

LinkedIN bericht voor professionals
Intranet bericht voor collega’s in uw organisatie
Nieuwsbericht voor op de website van uw organisatie
Social media posts
Flyer ouders

1. LinkedIN bericht voor professionals
Onderstaand bericht kun je delen via LinkedIN. Zo raakt jouw netwerk op de hoogte van
het bestaan van de website.
De website Dealen met Drugs ondersteunt ouders die vermoeden of weten dat hun kind
betrokken is bij drugshandel. Weet jij wat veelvoorkomende signalen zijn? En welke hulp
beschikbaar is? Check vooral de site en vertel ouders die zich zorgen maken hierover. Ze
vinden er tips om in gesprek te blijven en kunnen horen hoe andere ouders met zo’n
situatie omgaan.
www.dealenmetdrugs.nl

2. Intranet bericht voor collega’s in uw organisatie
Onderstaand bericht kun je gebruiken om professionals in jouw organisatie te informeren
over de website. Bijvoorbeeld via intranet, een nieuwsbrief of door hen rechtstreeks te
mailen.
Dealen met drugs: over drugscriminaliteit onder jongeren
Er is online veel informatie te vinden over drugsgebruik bij jongeren. Over
drugscriminaliteit onder jongeren is veel minder bekend. Daar wil de website
www.dealenmetdrugs.nl verandering in brengen en wil ouders ondersteunen die
vermoeden of weten dat hun kind betrokken is bij drugshandel.
Ook voor professionals die met jongeren en ouders werken is het goed om het bestaan
van de website te kennen.
Signalen herkennen, erover praten en hulp zoeken
Je kind doet geheimzinnig over met wie hij of zij steeds contact heeft. Dit kan een
signaal zijn van drugscriminaliteit. Op de website DealenmetDrugs.nl vind je tien
veelvoorkomende signalen van drugscriminaliteit. Herken jij ze? Ook worden tips
gegeven om het gesprek over vermoedens van drugscriminaliteit aan te gaan met
jongeren. De website geeft ook overzicht van de hulp die ouders kunnen inschakelen,
waaronder het leggen van contact met de wijkagent en jongerenwerkers. Ouders kunnen
ook steun en advies vinden bij een stichting van ervaringsdeskundige ouders. Jongeren
kunnen anoniem hun verhaal kwijt in de chat van Fier!
Ervaringsverhalen (gezocht)
Daarnaast wil DealenmetDrugs.nl een platform zijn met verhelderende ervaringsverhalen
over drugshandel en -criminaliteit, vanuit verschillende perspectieven verteld. Zo vind je
er nu het eerlijke en heftige verhaal van ex-dealer Daniel en het verhaal van Diana die
als moeder voor hete vuren heeft gestaan doordat haar zoon in de criminaliteit belandde.
Heb jij als professional ervaring met drugscriminaliteit onder jongeren en wil je bijdragen
aan dit verhalenplatform? Of ken je een jongere of ouder die bereid zou zijn om
(anoniem) zijn verhaal te delen? Neem dan zeker contact op via crimineleaanwas@nh-

sv.nl

Een initiatief van Noord Holland Samen Veilig
De website Dealenmetdrugs.nl is een initiatief van Noord Holland Samen Veilig (NHSV).
NHSV is een samenwerkingsverband van de 32 gemeenten, Openbaar Ministerie en
politie in de eenheid Noord-Holland.
Bekijk hier de website www.dealenmetdrugs.nl

3. Nieuwsbericht voor op de website van uw organisatie
Onderstaand bericht kun je gebruiken om namens jouw organisatie naar buiten toe te
communiceren naar ouders. Bijvoorbeeld in een wijkbericht of een lokale krant. Dit
bericht richt zich op ouders.
Dealen met drugs: ondersteuning voor bezorgde ouders
Heeft je puber plots veel meer geld om uit te geven? Zie je ander gedrag dat je ongerust
maakt? Gaat het slechter op school, komt je kind vaker laat of niet thuis? Verwatert het
contact met familie en vrienden en duiken er plots nieuwe ‘vrienden’ aan de voordeur op
die je eigenlijk niet vertrouwt?
Alarm!
Dit zijn een aantal veelvoorkomende signalen die erop kunnen wijzen dat je kind
betrokken is bij drugscriminaliteit. Je bent dus niet gek of overbezorgd als je ’s nachts
wakker ligt omdat je je grote zorgen maakt. Het is ook totaal begrijpelijk dat je geen
idee hebt wat je moet doen. Je zet in ieder geval een belangrijke eerste stap: je bent
alert en herkent het probleem. En je luistert naar je ouderlijke intuïtie…
Ga in gesprek
Het is belangrijk om contact te houden met je kind, zelfs en zeker ook als dat moeizaam
gaat en jullie snel ruzie krijgen. Door te praten los je problemen misschien niet op, maar
je brengt ze wel in kaart. Ook al is het ingewikkeld om het juiste moment en de goede
toon te vinden om te praten, je toont betrokkenheid. Dat is extra belangrijk als je puber
zich in onveilige situaties begeeft. Probeer erachter te komen wat je kind voelt, waar het
zich zorgen om maakt en wat de redenen zijn voor de betrokkenheid bij
drugscriminaliteit. Probeer rustig te blijven, blijf luisteren en schiet niet meteen in het
veroordelen. Het is logisch dat je dit moeilijk vindt! Je staat als opvoeder voor een
complexe en kwetsbare uitdaging.
Zoek hulp
Drugshandel is een wereld waar groepsdruk en wantrouwen spelen en waarin ook geweld
voorkomt. Er zijn dus genoeg redenen om zo snel mogelijk hulp te zoeken voor je kind.
Deel je zorgen met iemand die je vertrouwt. Daarnaast kan je contact zoeken met
jongerenwerkers en de wijkagent, zij kennen de buurt en kunnen je op meerdere
gebieden helpen. Wist je dat je kind bij Fier anoniem zijn/haar verhaal kwijt kan? Er zijn
ook organisaties van ervaringsdeskundige ouders die je graag willen helpen.
Dealen met drugs
Een kind dat in aanraking komt met drugshandel, vormt een bron van zorgen. Als ouder
of voogd kan je je erg alleen en wanhopig voelen. Misschien heb je zelfs het gevoel dat
je faalt als ouder. De website Dealenmetdrugs.nl wil ouders ondersteunen die vermoeden
of weten dat hun kind betrokken is bij drugshandel. Op Dealen met Drugs staat een lijst
van tien veelvoorkomende signalen en tips om in gesprek te blijven. Ook vind je hier
ervaringsverhalen en de contactgegevens van organisaties die je kunnen helpen. Je kan
op de website je eigen verhaal anoniem kwijt. Je staat er niet alleen voor!
Bekijk de website: www.dealenmetdrugs.nl

4. Social media post
Hieronder vindt je twee voorbeelden van sociale media posts met bijbehorende
afbeeldingen die je kunt gebruiken om via de sociale media kanalen van jouw
organisatie de website www.dealenmetdrugs.nl onder de aandacht te brengen.

Wat doe je als je denkt dat je kind betrokken is bij drugscriminaliteit? Hoe kom je
erachter of je vermoedens kloppen? Hoe ga je het gesprek aan? Hoe gaan andere
ouders met zo’n situatie om? Waar kan je terecht voor hulp? De website
www.dealenmetdrugs.nl steunt ouders die vermoeden of weten dat hun kind betrokken
is bij drugshandel.
Heeft je kind plotseling veel (contant) geld? Gaat je kind steeds minder naar school?
Merk je dat je kind liegt of zich anders gedraagt? Deze signalen kunnen betekenen dat
je kind bij drugshandel betrokken is. Check wat je kan doen op
www.dealenmetdrugs.nl

5. Flyer
De flyer kun je gebruiken om de website bij ouders onder de aandacht te brengen.
Behoefte aan fysieke exemplaren van de flyers om bijvoorbeeld in een buurtcentrum
neer te leggen? Stuur een mail naar crimineleaanwas@nh-sv.nl
Download hier de flyer als pdf bestand.

MAAK JIJ JE
ZORGEN OM
JE KIND?
Ben je bang dat je kind te maken
heeft met drugscriminaliteit?
Ga naar www.dealenmetdrugs.nl
En lees over drie dingen die je kunt doen:
1. Herken de signalen
2. Ga in gesprek met je kind
3. Zoek hulp

