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Voorstel (Geadviseerd besluit)
Wij willen een website opzetten die vooral hulp biedt en informatie geeft op het vlak van
drugs en alcohol. Wij willen hulp bieden op verschillende manieren, deze manieren zijn:
- Verhalen van experts die zelf verslaafd zijn geweest;
- Filmpje over consequenties van drugs en alcoholmisbruik;
- Een enquête dat de gebruiker probeert ervan bewust te maken waarom de
persoon drugs en/of alcohol gebruikt;
- Voor ouders, verzorgers, vrienden en anderen zal informatie gegeven worden
hoe je personen met een verslaving kan helpen;
- Ook is er een anonieme chat mogelijkheid. Hier kunnen persoonlijke vragen
gesteld worden waar experts en of jongeren zullen reageren op de gestelde
vragen.
Inleiding
Ons voorstel gaat over het welzijn van mensen in verstrikte en moeilijke situaties met de
betreffende onderwerpen:
- alcohol
- drugs
Mensen kunnen in deze situaties komen door verschillende factoren, bijvoorbeeld door
druk van vrienden of door stoer te doen. Maar deze situaties kunnen ook voorkomen op
het thuisfront. Waar kinderen moeten lijden onder hun ouders, die misbruik maken of
verslaafd zijn aan drugs of alcohol. Veel tieners vinden het moeilijk te vertellen dat hun
ouders dit doen. Deze tieners hebben het zwaar en kunnen zich afsluiten van school van
hun vrienden of sport. Ze lijden onder de fout van hun ouders. voor deze kinderen is er
een chat waar ze kunnen praten over wat er thuis gebeurt en hoe ze er het best mee om
kunnen gaan. Wij hopen dat wij daarom een website kunnen opzetten met het geld van
de gemeente.

Wat wil je ermee bereiken (Beoogd effect)
Wat we met deze website willen bereiken is een plek waar jongeren die onzeker zijn en
niet goed weten wat ze moeten doen, of verslaafd zijn en er anoniem vanaf willen
komen.Vaak wordt drugs en alcohol gebruikt achter ouders om. Kinderen kunnen het
dan ook moeilijk vinden om hun ouders te vertellen dat ze verslaafd zijn. Maar
andersom willen wij ook helpen. Het is namelijk moeilijk om aan je vrienden te vertellen
dat jij in een vervelende thuissituatie zit waar je verzorgers, ouders en of broers of
zussen verslaafd zijn aan drugs en alcohol. Veel jongeren schamen zich hiervoor maar
willen toch geholpen worden. We zijn ons er van bewust dat wij niet extreme gevallen
kunnen helpen maar wij kunnen deze gevallen bijvoorbeeld doorverwijzen nadat er
anoniem is overlegd met de persoon in kwestie. Verder willen we informatie bieden over
desbetreffende onderwerpen, voor kinderen maar ook voor ouderen.
Past het voorstel binnen andere afspraken? (Kader)
Ons voorstel om een website te maken past in het kader. Je kan een website maken
wanneer je wil en heel veel informatie mag je er ook in verwerken. Wat niet
geaccepteerd en niet binnen het kader valt is mensen discrimineren en of uitschelden
op de website. Ook wordt er gezorgd dat alle anonieme gesprekken anoniem blijven en
niet gelekt worden of doorgestuurd. Verder moet de informatie, gegeven op de website
reëel zijn, niet bedacht of verzonnen.
Argumenten
Wij vinden dat de meeste jongeren niet genoeg weten over alcohol en drugs of er niet
op een goede manier mee om kunnen gaan, dus vinden wij dat jongeren van de
gemeente Renkum hier goed over moeten worden ingelicht. Hierdoor hopen wij dat
jongeren twee keer nadenken voordat ze zoiets gaan doen. Onze website biedt daar
de informatie voor. Als de inwoners van Renkum met verhalen zitten die ze kwijt willen
of met problemen die ze willen vertellen dan is onze anonieme chat functie daar een
uitstekende oplossing voor. Ook bieden wij een luisterend oor of werken we samen
met hen naar een oplossing.
Tegenargumenten of bezwaren (Kanttekeningen)
Een tegenargument is dat je de informatie ook op andere websites op het internet kan
vinden. Een ander tegenargument is dat als je een probleem hebt je ook de
kindertelefoon anoniem kan bellen of chatten. Die ook nog door professionals wordt
onderhouden. Een weerlegging daarvoor is dat we het kleinschalig willen maken voor
Renkum. Een andere weerlegging is dat we het ook gebruiken voor minder extreme
gevallen van misbruik voor drank en drugs.

Wat vinden de inwoners van de gemeente ervan (Draagvlak)
We hebben een enquête gemaakt en de resultaten daarvan geanalyseerd. In totaal

hebben 72 mensen de enquête ingevuld. Uit de resultaten is gebleken dat 18 mensen
wel eens wiet hebben gebruikt en 13 mensen hasj. Het merendeel van de mensen
zegt dat ze nog nooit drugs hebben gebruikt. Ook hebben de meeste mensen
aangegeven dat ze onderzoek naar voorlichting over drank en drugs nuttig vinden. De
meeste mensen hebben ook aangegeven dat er te weinig voorlichting wordt gegeven
in de gemeente Renkum. We hebben gevraagd wat hun mening is over mensen die
drank en drugs gebruiken. Het grootste deel van de mensen vindt dat die mensen dom
en onverstandig zijn. Van die mensen vinden 23 mensen dat anonieme hulp zou
helpen en 27 mensen denken dat het niet zou helpen. De rest van de mensen hebben
er geen mening over. Als laatste hebben we gevraagd wat voor hulp zou helpen op
een website. Het merendeel van de mensen vindt een chatfunctie en informatie over
de gevolgen van het gebruik van drank en drugs een hulpmiddel voor de website.
Hoe wordt het uitgevoerd (Aanpak/Uitvoering)
Als eerste willen we peilen of ons idee goed is bij de inwoners van de gemeente
Renkum en peilen we hoe groot het probleem is. Daarna gaan we er voor zorgen dat
ons idee wint van alle andere ideeën en het daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Als dat is
gelukt, gaan we de website laten maken door een professional met de desbetreffende
informatie en een chatfunctie. Vervolgens gaan we ervoor zorgen dat de mensen
weten dat de website nu echt bestaat en ze hem kunnen bezoeken. Ons resultaat is
dan een goed werkende en bezochte website.
Wat kost het (Financiële consequenties)
Een goede website laten opzetten kost tussen de 599 en 950 euro. Deze prijs is zo
hoog omdat we een specialist willen inhuren die professionele websites kan maken.
Met de andere 550 euro willen we de website promoten in de krant. Voor 550 euro
kunnen we een grote advertentie laten praten. Deze advertentie neemt een achtste van
de pagina in.
Duurzaamheid
De website is duurzaam. We moeten per maand een bepaalde prijs betalen om de
website online te houden. Ook kost het stroom om de website online te houden. Dit zijn
alleen maar kleine getallen. Hierdoor kan de website lang blijven bestaan.
Communicatie
Wij gaan op de website een chatfunctie maken waarmee bezoekers met vrijwilligers kunnen
praten over hun belevenissen en hoe ze het hebben ervaren. Wij denken dat sommige
jongeren niet genoeg weten of bang zijn om te praten over gebruik van drank en of
drugsmisbruik. Via deze chatfunctie kunnen de vrijwilligers de bezoekers helpen of alleen al
luisteren. Je verhaal kunnen vertellen is de eerste stap. Wij willen hier bij helpen.

Alternatieven
Er zijn eigenlijk weinig alternatieven, omdat een website maken niet moeilijk is. Een

website kan door iedereen gemaakt worden en er is geen toestemming voor nodig.
Daarom zijn er dus ook weinig alternatieven. We hebben ook naar alternatieven zoals
folders, youtube videos of tv/radio reclame gekeken. Dit werkt alleen niet omdat mensen
dan niet anoniem kunnen chatten. Een alternatief zou wel een social media account
kunnen zijn. Het probleem hiermee is dat dit ook niet anoniem is.
https://www.nd.nl/adverteren/zakelijk-adverteren/adverteren-in-de-krant.474000.lynkx
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