
Bijlage 1: Uitgevoerde activiteiten Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik 2016-
2019 
 
Pijler preventie, bewustwording en signalering 
 
De oorspronkelijk beschreven activiteiten in deze pijler (ontwikkelen magazine/documentaire en 
voortzetting Gezonde School en Genotmiddelen) zijn in overleg met de scholen in het voortgezet 
onderwijs (VO) anders ingezet. Ze vonden de gekozen middelen niet passend voor de doelgroep. Op 
basis hiervan is besloten om in te zetten op gastlessen op het VO over alcohol en drugs.  
Stichting Chris en Voorkom heeft in 2018 en 2019 gastlessen verzorgd voor VO2 en VO3 leerlingen. In 
2018 hebben 32 klassen voorlichting gekregen (Farelcollege en Maxima). In 2019 waren dit 51 
klassen (alle VO-scholen). Bij de gastlessen wordt ook een ervaringsdeskundige ingezet. Leerlingen 
gaven in de evaluatie aan dat ze veel geleerd hebben en zich bewuster zijn van de gevolgen van 
alcohol en drugs. Vooral het verhaal van de ervaringsdeskundige maakte veel indruk. 
 
Alleen het Farelcollege heeft gebruik gemaakt van de ouderavond. Er waren ruim 200 ouders van 
Havo 3 en VWO 3 leerlingen. Ouders stelden zich open, stelden eerlijke vragen waardoor er open 
gesprekken konden worden gevoerd over het puberbrein met alle risico's van dien zoals; invloed van 
vrienden, nieuwsgierigheid naar middelen, opstandigheid tegen ouders en de voorbeeldfunctie van 
ouders. 
 
Chris en Voorkom heeft op één basisschool lessen gegeven over weerbaar en gezond: roken/blowen, 
alcohol en internet. Facet heeft op twee scholen voorlichting gegeven aan de groepen 8 over alcohol 
en drugs. Andere basisscholen hebben hier geen gebruik van gemaakt. De meeste basisscholen 
zetten vooral in op weerbaarheid, wat ook erg belangrijk is in het omgaan met groepsdruk en het 
bieden van weerstand aan verleidingen. 
 
In 2018 hebben alle jongerenwerkers van Facet en acht medewerkers van het wijkteam de Open & 
Alert training van Youz gevolgd. Doel van de training is problematisch alcohol- en drugsgebruik te 
voorkomen. Het stimuleert organisaties tot een open houding tegenover alcohol en drugs en de 
mensen die dit gebruiken. Tegelijkertijd stimuleert het programma tot een alerte aanpak van 
problemen vanwege dit gebruik. De deelnemers gaven na afloop aan tevreden te zijn over de 
training. De opfriscursus over de verschillende middelen was zeer welkom, evenals de tips en 
technieken om met jongeren in gesprek te gaan over alcohol- en drugsgebruik.  
 
Een van de activiteiten in het actieplan was het aanbieden van een groepstraining voor jongeren 
tussen de 12 en 23 jaar met ouders die verslaafd zijn en/of psychiatrische problemen hebben 
(KOPP/KVO). Deze training wordt aangeboden via het BAR-trainingsbureau, maar door onvoldoende 
deelnemers is deze nog niet van de grond gekomen.  
 
Pijler regelgeving en handhaving 
 
Vanuit het actieplan is ingezet op het uitvoeren van basiscontroles bij horeca, para commerciële 
instellingen, slijterijen, supermarkten en evenementen en leeftijdsgrenscontroles bij zogenaamde 
hotspots. Deze controles vinden plaats door de inspecteurs drank- en horecawet. In 2019 zijn tot nog 
toe 23 basiscontroles uitgevoerd, 155 leeftijdscontroles en 84 leeftijdscontroles op hotspots. 
Het grootste aantal jeugdigen met alcohol is geconstateerd tijdens de DJ avond voorafgaand aan het 
Radio NL feest. Het ging om 75 personen onder de 18 jaar met alcohol, waarvan 45 zich niet konden 
legitimeren. Dit is bij de organisatie gemeld en komt terug in de evaluatie van het evenement. 
 
In 2017 is een bijeenkomst over verantwoord alcoholgebruik binnen de sport(vereniging) 
georganiseerd tijdens het sportcafé. Kinderarts en oprichter van de alcoholpoli’s Dr. Nico van de Lely 



heeft tijdens deze avond een presentatie gegeven. Momenteel wordt een beleidsplan uitgewerkt 
rondom een veilig sportklimaat. Hierin wordt het gebruik van alcohol meegenomen, zoals het niet 
schenken van alcohol als er jeugdteams spelen. 
 
 


