Conclusies en aanbevelingen
Over het geheel genomen gaat het goed
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procent van de jongeren is lid van een
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van de jongeren is recent minimaal één keer dronken of
aangeschoten geweest.
Eén op de twaalf jongeren heeft recent softdrugs
gebruikt en één op de honderd heeft recent harddrugs
gebruikt. Jongens en jongeren in de leeftijd van 12-15
jaar hebben vaker softdrugs gebruikt.

Aanbevelingen
Het alcoholgebruik van jongeren is een belangrijk
punt van aandacht. De hersenen van jongeren komen
niet volledig tot ontwikkeling als jongeren vroeg
beginnen met alcohol. Daarom is een integrale aanpak
genotmiddelen belangrijk. Deze aanpak dient niet
alleen op de jongeren zelf gericht te zijn, maar ook
op ouders, (sport)verenigingen, horeca, etc. Bekende
risicogroepen dienen preventief benaderd te worden.
Samenwerking tussen verschillende partijen zoals
gemeenten, Tactus, politie, onderwijs en GGD is daarbij
belangrijk.

Voeding, bewegen en gewicht
Ruim driekwart van de jongeren ontbijt regelmatig (vijf
of meer dagen per week). Zelfs 68% ontbijt elke dag.
Jongeren sporten ook meer dan voorgaande jaren.
Ongeveer één op de tien jongeren heeft (ernstig)
overgewicht. Gewicht is door de jongeren zelf
gerapporteerd en is waarschijnlijk onderschat. Het
percentage ondergewicht is 15%. Ondergewicht komt
vaker voor bij jongeren in de leeftijd van 12-15 jaar.
gebruiken.1 Vier op de tien 16-18 jarigen hebben wel
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projecten rond gezond gewicht in Almere en Lelystad.
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Roken, alcohol en drugs
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jongeren dat elke dag rookt ligt tussen de 7 (Dronten
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kijken naar wat er verbeterd zou kunnen worden.

Conclusies en aanbevelingen
per gemeente
Almere
Het percentage jongeren dat meerdere ingrijpende
gebeurtenissen heeft meegemaakt is hoger in Almere.
Vooral het percentage jongeren dat gediscrimineerd
wordt is hoger. Verder maken jongeren ook vaker ruzie
tussen ouders en echtscheidingen mee. Wat leefstijl
betreft vallen Almeerse jongeren op met een hoger
recent gebruik van softdrugs.

Aanbevelingen
Aandacht voor het gebruik van drugs is aanbevolen
in een integrale aanpak met verschillende partijen,
waaronder Tactus, GGD, gemeente en politie. Gezien
het hoge percentage jongeren dat gediscrimineerd
wordt is het aan te bevelen hier aandacht aan te
besteden.

Dronten
Het hoogste percentage spijbelaars is te vinden in Dronten.
Verder worden jongeren vaak de klas uitgestuurd en
vinden de jongeren dat ze niet genoeg mogelijkheden
hebben om mee te beslissen op school. Jongeren in
Dronten hebben vaker problemen met regels thuis.

Aanbevelingen
Een aanbeveling voor scholen is om de mogelijkheden

School

tot positieve betrokkenheid (meebeslissen, inspraak)

Het percentage jongeren dat het leuk vindt op school

te bevorderen. Hierbij is interactie met de jongeren

neemt af door de jaren heen. Het percentage spijbelaars

belangrijk om samen te bekijken welke mogelijkheden

is toegenomen vergeleken met voorgaande jaren. Zes

er zijn.

procent wordt wekelijks gepest, terwijl één op de tien
jongeren aangeeft wekelijks een ander te pesten.

Aanbevelingen

Lelystad
Net als in Almere geeft een hoger percentage jongeren

Gezien deze trends blijft het voor scholen belangrijk dat

aan meerdere ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt

ze de sociale vaardigheden van leerlingen stimuleren.

te hebben. Meer jongeren geven aan gediscrimineerd

Diverse projecten en trainingen kunnen hiervoor in

te worden. Verder geven ze ook vaker aan dat ouders

aanmerking komen.

ruzie hebben of gescheiden zijn.
Jonge Lelystedelingen ontbijten minder vaak dan hun

Gedrag (Criminaliteit)
Eén op de tien jongeren droeg in het afgelopen jaar
wel eens een wapen. Zes procent heeft wel eens iets op
school gestolen en zeven procent iets uit een winkel.

Flevolandse leeftijdgenoten.
Jongeren vinden dat er niet genoeg activiteiten
georganiseerd worden.

Aanbevelingen
Momenteel wordt voor de gemeente Lelystad een
integrale aanpak gezond gewicht ontwikkeld, waarbij
ook aandacht voor voeding is. Belangrijk om bij deze
integrale aanpak ook aandacht te besteden aan de
ontbijtgewoonten van de jongeren.
Een andere aanbeveling is om met jongeren te
overleggen welke activiteiten in hun gemeente
aangeboden worden en welke zij in hun gemeente
missen.

Noordoostpolder

Meer jongeren op Urk vertonen

De ontbijtgewoonten van jongeren in

gewelddadig gedrag, zoals het dragen van

de Noordoostpolder zijn goed, maar de

een wapen en opgepakt worden door de

consumptie van groente en fruit kan
beter. Het percentage jongeren dat elke

politie.
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dag groente en fruit eet is vergeleken met

De aanbevelingen voor de gemeente

andere Flevolandse gemeenten het laagst

Urk betreffen interventies gericht op

in de Noordoostpolder.

leefstijl om het genotmiddelen gebruik

Verder valt de Noordoostpolder vooral in

te reduceren. Hierbij kan gedacht worden

positieve zin op.

aan een integrale aanpak voor leefstijl.

Het is opmerkelijk te noemen dat

Verder is het voor scholen belangrijk om

jongeren in de Noordoostpolder

samen met de leerlingen te bespreken wat

gunstig scoren wat alcoholgebruik

de mogelijkheden zijn om school leuker te

betreft. Een kwalitatief onderzoek van

maken, zodat verzuim verminderd wordt.

Tactus in opdracht van de gemeente
Noordoostpolder laat namelijk zien dat

Zeewolde

het alcoholgebruik juist hoger ligt dan in

Voor Zeewolde zijn er geen opvallende

omringende plaatsen.

punten te benoemen.

Aanbevelingen
Momenteel loopt de Hap en Stap

1 Dit is exclusief jongeren van de gemeente Urk.

Vierdaagse op een aantal basisscholen in

Jongeren uit de gemeente Urk hebben vragen over

de Noordoostpolder. Het is aan te bevelen

seksualiteit niet beantwoord. Wel hebben de Urkse

om deze Hap en Stap Vierdaagse ook op

jongeren de vragen over leeftijdgenoten die seks

middelbare scholen te implementeren.

hebben in ruil voor cadeaus beantwoord.
2 Recent wordt hier omschreven als vier weken

Urk
Jongeren van Urk vallen op qua leefstijl.
Jongeren beginnen op een jongere

voorafgaand aan het onderzoek.
3 Bingedrinken is het consumeren van vijf of meer
alcoholhoudende drankjes per drinkgelegenheid.

leeftijd te roken. Het percentage jongeren
waarbij thuis gerookt wordt in het bijzijn
van de jongere is ook hoger. Verder
is het overmatig gebruik van alcohol
en het gebruik van harddrugs hoger
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Meer jongeren zijn seksueel misbruikt.
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als hun leeftijdgenoten seks in ruil voor
cadeaus zouden hebben.

Het tabellenboek Jongeren in ’t vizier is

Jongeren staan minder positief tegenover

apart verkrijgbaar.

school: ze vinden het minder leuk en zijn
ervaren ze minder mogelijkheden tot
positieve betrokkenheid (bijvoorbeeld
meebeslissen over schoolzaken).
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vaker de klas uitgestuurd. Bovendien

