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Als je op dit moment denkt aan je puber 
en groepsdruk, waar denk je dan aan?



IMPACT COVID-19 OP JONGEREN



Jongeren in tijden van corona

• Mentaal welbevinden gedaald

• Nasleep zichtbaar op scholen

• Brutaliteit

• Korte lontjes

• Prikkelbaar

• Meer stress piekeren

• Eenzaamheid/depressie

• Afzetten tegen ouders

• Experimenteren alcohol roken en drugs



"It takes a village to raise a child"

• Hoe is het met de 
jongeren in Peel en 
Maas?





• Emotionele hersengebieden ontwikkelen zich in ander tempo 
dan rationele hersengebieden

• Hierdoor raakt een puber uit balans en vertoont pubergedrag





Groepsdruk
Voordelen EN nadelen!



Voordelen Nadelen
• Identiteitsontwikkeling 

• Controle over eigen gedrag

• Elkaar over grenzen helpen

• Prestaties, sport, talenten 
ontwikkelen

• Stijging zelfvertrouwen

• Positief gevoel

• Over je eigen grens gaan (bv 
seksualiteit, alcohol, drugs)

• Je bent het er niet mee eens

• Angst: er niet bij horen, buiten 
de toon vallen

• Uitgelachen worden

• Negatief gevoel





Hoe blijf je in contact met je puber? 
Wat werkt?



Hoe blijf je in contact met je puber?

• Blijf praten en luisteren

• Geïnteresseerd blijven

• Geen oordeel 

• Niet gelijk invullen

• Je een beetje dommig houden

• 10 seconden wachten nadat je iets vraagt

• Open vragen stellen

• Positief blijven, complimenten

• Perspectief bieden



Social Media en groepsdruk



Gamen: Wat maakt gamen leuk?

• Flow
- Belonende mentale toestand 

van diepe concentratie

- Verlies van het gevoel van 
tijd en ruimte

- Uitdagend maar haalbaar

• Basisbehoeften
– Autonomie

– Competentie

– Verbondenheid





Pubers, groepsdruk en alcohol





Risico’s alcohol voor jongeren



Roken / tabak



Trend: Vapen & snus



Vapen

• Populair onder jongeren

• Vapen vs.roken

• Tabaksindustrie

• Veel meer aandacht voor in de media (nieuws maar ook via 
infuencers)



Nicotinezakjes of Zweedse Snus

• Nicotinezakjes worden in Nederland vaak (ten onrechte) 
snus genoemd. Maar nicotinezakjes bevatten geen tabak. 
Snus bevat wel tabak. Omdat dit vaak in Zweden wordt 
gebruikt, noemen we ‘snus met tabak’ hier nu Zweedse snus.



Je rol verandert van opvoeder…. 



….naar coach en uiteindelijk naar 
vangnet





Hoe voer je nu dat 
goede gesprek?

https://www.join-us.nu/


Tips voor ouders
• Kies het goede moment

• Houd contact en praat erover

• Stel regels en maak afspraken

• Blijf betrokken, en doe mee bv 
tiktok maken/gamen

• Herken de signalen

• Jongeren kopiëren gedrag van 
ouders onbewust

• Maak afspraken met andere ouders

• Stimuleer alternatieve activiteiten



Wat kun je vragen?

• Vraag wat je kind ervan vindt, vanuit interesse en 
echte aandacht

• Leeft het in de klas of vriendengroep?

• Vraag eens naar de positieve kanten

• Vraag je af: waarom doe ik mee met de groep?

• Hoe zou het voor jou zijn als...? (inzicht geven)

• Kan die persoon het ook anders bedoelen?



Wat nu als het lastig blijft?
Waar kun je terecht voor hulp?



Jongerenwerk Vorkmeer in P&M

• Ondersteuning & Verbinding

• Individueel contact & 
gesprekken

• Zien & gezien worden

• Netwerken / Partners

• Kennen & gekend worden

• Info & Tips

• Inspirerend & Stimulerend

• Mogelijkheden & Kansen



Jongerenwerk Vorkmeer in P&M

• Kerngericht en Peel en 
Maas-breed

• Bouwens & Agora

• Bovenbouw basisscholen

• Eastpack groep 8 + ouders

• Ambulant

• Positieve insteek

• Vrije tijd/Sport/Op Stap

• Social media



Aanbod Preventie VVG

• Info –en adviesgesprekken

• Preventie op Maat

• Drugstestservice

• Homeparty

• Webinars

• Online info en advies
– Helderopvoeden.nl

– Drugsinfo.nl

– Trimbos.nl 



Meer weten en advies

Vorkmeer

• www.vorkmeer.nl

• 077-3077350

Preventie

• www.vvgi.nl/preventie

• preventie@vvgi.nl

• 088-4787817 

www.helderopvoeden.nl

www.nix18.nl

www.alcoholinfo.nl

www.rokeninfo.nl

www.drugsinfo.nl

www.gameninfo.nl

http://www.vorkmeer.nl/
http://www.vvgi.nl/preventie
mailto:preventie@vvgi.nl
http://www.helderopvoeden.nl/
http://www.nix18.nl/
http://www.alcoholinfo.nl/
http://www.rokeninfo.nl/
http://www.drugsinfo.nl/
http://www.gameninfo.nl/


Evaluatie

Pak je telefoon en gebruik 
je QR scanner.

Geen QR scanner? Ga naar:

qrstuff.com/scan

•Druk op de camera

•Geef toestemming

•Ga naar de Scan de QR code

•Druk op de link


