
Dé expert op het 
gebied van verslaving

In deze folder leest u wat Jellinek Preventie aan scholen en jeugdzorginstellingen 
te bieden heeft. Riskant middelengebruik, overmatig gamen of problematisch 
gokken zijn altijd het resultaat van een combinatie van factoren. Daarom 
adviseert Jellinek Preventie om interventies niet alleen op de jongere te richten. 
Ook voor ouders en professionals zijn interventies ontwikkeld die helpen gebruik 
te voorkomen of terug te dringen. 

Jellinek Preventie biedt zorg- en onderwijsinstellingen interventiepakketten 
die onderbouwd zijn en met name effectief zijn wanneer ze als geheel worden 
afgenomen. 

Wat kan Jellinek betekenen 
voor scholen en jeugdzorg? 



Wat kunt u doen om middelengebruik binnen 
uw instelling te agenderen? Hoe kunt u 
middelengebruik bespreekbaar maken en 
riskant gebruik signaleren?

Fris uw beleid op
Loopt uw instelling tegen problematisch 
middelengebruik of gamen aan? Jellinek ondersteunt 
bij het ontwikkelen, implementeren of opfrissen van 
beleid. Een goed beleid biedt medewerkers visie, 
kaders en handvatten rondom middelengebruik. 

Train uw personeel
Deskundigheidsbevordering omvat het trainen 
van professionals in de omgeving van de jongere. 
Het doel is: kennis vergroten over middelen, het 
signaleren van én het aangaan van een gesprek over 
middelengebruik. Uiteraard aansluitend op en met 
inbreng vanuit eigen praktijk.

Deskundigheidsbevordering kent verschillende 
vormen; van korte workshop tot meerdaagse 
training. Inzet van een trainingsacteur is optioneel, 
maar wordt wel aanbevolen. De kosten van de 
trainingsacteur zijn voor de opdrachtgever. 

Vraag advies of consult aan
Heeft u als docent of zorgverlener vragen 
over middelengebruik, gamen of verslaving? 
Komt u niet verder in een bepaalde 
casus? U kunt Jellinek contacteren voor 
intercollegiaal overleg. Dat kan telefonisch, 
per mail of op locatie.

Aanbod professionals 
in onderwijs en jeugdzorg

Wist u dat…
Sommige gemeenten 

contractafspraken 
hebben met Jellinek 
Preventie? Is dat het 

geval, dan kunnen we 
de meeste interventies 
kosteloos aanbieden. 



Ouders spelen een belangrijke rol in het 
signaleren en bespreekbaar maken van 
middelengebruik, gamen of gokken. Daarom 
zijn er voor ouders speciale interventies 
ontwikkeld.

Adviesgesprekken
Bij vragen of zorgen over gebruik, gamen 
of gokken kunnen ouders vrijblijvend en kosteloos 
een adviesgesprek krijgen. 
Kennis overbrengen, meedenken en opvoedtips 
bieden staan hierin centraal. 

Organiseer een thema-avond
De invloed van ouders is erg belangrijk als het 
gaat om het middelengebruik onder jongeren. De 
samenwerking tussen ouders en school is hierin ook 
van groot belang. In overleg met scholen organiseert 
Jellinek ouderbijeenkomsten. De inhoud kan 
afgestemd worden op een behoefte of op thema. 
Er kan gekozen worden voor een gestandaardiseerde 
ouderbijeenkomst of een interactieve. Aan die laatste 
zijn kosten verbonden in verband met de inzet van 
trainingsacteurs.

Aanbod ouders 

Wist u dat…
Jellinek het voorgezet 

onderwijs én 
beroepsonderwijs bedient 
in Utrecht, Amersfoort en 

Gooi- & Vechtstreek?
In Amsterdam 

werkt Jellinek, naast 
het middelbaar 

beroepsonderwijs, 
ook samen met het 
Voortgezet Speciaal 

Onderwijs.

Het reguliere VO wordt 
bediend door de GGD 

Amsterdam.

Wist u dat…
We voor ouders een digitale 

ouderavond hebben ontwikkeld? 
Te bezoeken via 

www.ouderavondonline.nl



Aanbod jongeren

Wist u dat…
Voor leerlingen binnen 

het onderwijs interventies 
ontwikkeld zijn, die passen 

bij de leeftijd van de 
jongere? Deze interventies 

zijn onderdeel van het 
programma ‘Helder op 

School’. Benieuwd naar deze 
interventies? Kijk op 

www.helderopschool.nl 
of informeer bij uw 

contactpersoon. 

Vraag advies aan
Heeft een jongere vragen of zorgen over 
middelengebruik, gamen of gokken? Dan bieden we 
een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek. Hierin 
inventariseren we de situatie en geven advies over 
het gebruik en de vervolgmogelijkheden.

Spreekuur op locatie
Speelt middelengebruik een structurele rol binnen 
uw zorg- of onderwijsinstelling? Jellinek organiseert 
inloopspreekuren op locatie. Een inloopspreekuur is 
altijd onderdeel van een integrale aanpak. 

Moti4
Een laagdrempelig 4 gesprekken-traject met een 
preventiewerker voor jongeren die in de problemen 
dreigen te raken door middelengebruik, gokken of 
gamen. In de gesprekken wordt een inventarisatie 
van de problematiek en het middelengebruik 
gemaakt. Blijkt behandeling toch nodig, dan 
kan de preventiewerker toeleiden naar zorg. 
Aanmelden kan via moti4@jellinek.nl 

KOPP / KOV
Is er sprake van middelengebruik door de ouder of 
zijn er spanningen thuis? Dit heeft altijd effect op 
het welzijn van het kind of de jongere! Ze zijn niet de 
enige en voelen zich vaak schuldig of schamen zich. 
Kijk daarom op onze website hoe u deze kinderen 
kunt verwijzen. 



Heeft u interesse in of vragen over ons aanbod? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Bel het Jellinek Expert Team: 
088 - 50 51 220
Maandag t/m vrijdag 
9:00 – 11:00 en  15:00 – 17:00 
(Vraag naar preventie)

Bekijk onze website:
jellinek.nl

Mailen kan naar:
preventie@jellinek.nl 
(voor Amsterdam en Gooi & Vechtstreek)
preventieutrecht@jellinek.nl 
(voor Utrecht en Amersfoort)

Dé expert op het 
gebied van verslaving

Contact


