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WAYPOINT TWENTERAND 
Waypoint is een formule van Tot Heil Des Volks 
(THDV) en wil het ontstaan, de instandhouding en 
het terugkeren van verslaving voorkomen.  
 

Eén van de passies van Waypoint is om jongeren, 
ouders en docenten te ondersteunen en te 
inspireren in het (nog meer) investeren in de 
weerbaarheid van tieners en jongeren.  
 
Het aanbod van Waypoint Twenterand heeft 
scholen veel te bieden. Laat je inspireren en bekijk 
welke onderdelen voor jouw school geschikt zijn. 

~Voorlichting aan jongeren~ 
Tijdens voorlichtingen behandelen we het 
thema ‘verslaving’ interactief, met een 
combinatie van kennisoverdracht, 
werkvormen, denktriggers, videomateriaal en 
praktijkvoorbeelden. 
Wat is verslaving? Hoe ontstaat het? En (hoe) 
is het te voorkomen? 
Een voorlichting met actuele, bruikbare 
informatie en tips. Het is mogelijk de 
voorlichting te richten op een specifieke 
verslaving (alcohol, drugs, social media). 
De voorlichtingen aan jongeren worden altijd 
gegeven door een voorlichter in combinatie 
met het verhaal van een ervaringsdeskundige. 
 

~Training aan docenten~ 
Tijdens de trainingen voor docenten wordt de focus gelegd op het thema ‘vroegsignalering’.  
 Het thema vroegsignalering wordt breed benaderd. Door middel van verschillende actieve werkvormen 
vindt er niet alleen kennisoverdracht plaats, maar wordt er ook gewerkt aan bewustwording en openheid. 
De trainer is flexibel en stemt de werkvormen af op het aantal aanwezigen, de sfeer en de vragen vanuit 
de deelnemers. Onderwerpen die aan bod zullen komen: Een schets van de kinder- en jeugdcultuur anno 
nu, inclusief de risico’s en de gevaren die er spelen; Risicogedrag; Redenen voor 
middelengebruik/verslaving; Signalen van mogelijk probleemgedrag; Handelingsadviezen bij signalen.  
Een mogelijke optie is in het tweede deel van de training een (familie-)ervaringsdeskundige aan het 
woord te laten die vragen uit de groep zal proberen te beantwoorden op basis van zijn eigen ervaringen. 
 

~Training aan ouders~ 
Tijdens de training voor ouders richten we ons eveneens op het thema ‘vroegsignalering’. De  doelstelling 
hierbij is om op een informele wijze, bewustwording te creëren bij de ouders over het belang van het 
(h)erkennen van ernstige signalen bij kinderen en tieners. Ouders worden toegerust in het herkennen en 
signaleren van problemen en risicogedrag in een zo vroeg mogelijk stadium en hen worden 
handelingsadviezen gegeven. Daarbij wordt ernaar gestreefd om openheid te creëren: opvoeden anno nu 
kan complex zijn. Tips of ondersteuning vragen is niet afwijkend, maar kan worden gezien als de norm.  
Ook hier staan interactieve werkvormen centraal die tijdens de training zullen worden afgestemd op de 
groep. Eveneens zal tijdens de tweede helft van de training een familie-ervaringsdeskundige zijn/haar 
ervaringen delen over zijn/haar kind. 
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