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Onderzoek & Advies

Nalevingsonderzoek
Presentatie van de resultaten van het Nalevingsonderzoek 2019 op 13 januari 2020  
voor gemeenten en partnerorganisaties incl. persbericht en persaandacht. 

Intoxicatiecijfers alcohol en/of drugs Veiligheidsregio NHN 
‘In Control’ heeft de cijfers 4x binnen het netwerk verspreid. Veiligheidsregio NHN heeft  
een online dashboard ontwikkeld waar ‘In Control’ zelf de cijfers inzichtelijk heeft.  
Er heeft afstemming plaatsgevonden met de Veiligheidsregio en Brijder Jeugd over de cijfers.

Interventies & Voorlichting 

Interventiekaart
De Interventiekaart is het digitale overzicht van alle interventies die ingezet kunnen worden voor  
alcohol- en drugspreventie en psychische gezondheid in het onderwijs, bij sportverenigingen etc. 
In 2020 stond het aanpassen van de interventiekaart op de planning. Door de verschuiving in prioriteit 
in de plannen en taken van ‘In Control’ in verband met het coronavirus en onduidelijkheid over het 
aanbestedingsproces is dit in 2020 niet gelukt. Dit traject wordt in 2021 hervat. 

Waar mogelijk zijn interventies verplaatst naar een ander moment in 2020 of omgezet naar een online 
variant, zoals ‘Leren Signaleren’ en docententraining ‘Samen Fris’ en ‘Frisse Start’. Veel interventies zijn op 
verzoek van de scholen en andere aanvragende partijen overgeheveld naar 2021. 

Sport en lokale sportakkoorden
‘In Control’ maakt onderdeel uit van 5 sportakkoorden en er is contact met 7 sportformateurs van andere 
gemeenten.   

Naar aanleiding van de resultaten in het nalevingsonderzoek van 2019 heeft ‘In Control’ een nieuwsbrief 
gemaakt om sportverenigingen in onze regio te complimenteren en daarnaast diverse tools aan te bieden 
om ook na de zomer weer verder voortvarend aan de slag te gaan met alcoholbeleid in de kantines en 
NIX18. 

Highlights: 

In 2020 konden veel interventies geen doorgang vinden i.v.m. coronamaatregelen. 
Aantal actieve scholen: 32 VO/MBO en +1 school activiteiten verplaatst naar 2021
Met 1 HBO-instelling is in 2020 gestart met het opbouwen van een relatie.   

Adviesgesprek op VO/PO scholen: 13x
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https://f209ac14-5ed0-4964-b7b5-54eeeedefcef.filesusr.com/ugd/932763_b56d41feb1bd43e3af5c4ecb0a1634f5.pdf
https://www.incontrolinterventies.nl/
https://f209ac14-5ed0-4964-b7b5-54eeeedefcef.filesusr.com/ugd/932763_e2f9859b597d4d02aeafda9eb82b46d6.pdf


Theatervoorstellingen voor jongeren: 25x uitgevoerd  
(+19 voorstellingen verplaatst naar 2021 i.v.m. corona)
 
Theatervoorstellingen voor ouders: 5x uitgevoerd 
(+7 voorstellingen verplaatst naar 2021 i.v.m. corona) 

Frisse Start: 15 VO-scholen en 1 school heeft de interventie verplaatst naar 2021 i.v.m. corona 
(8 scholen in 2019)
 
Samen Fris: 4 VO-scholen en 2 scholen starten in 2021 i.v.m. corona
Bijgedragen aan ontwikkeling van inhoud promotievideo ‘Samen Fris’ o.l.v. Trimbos-instituut. 
 
Training Leren Signaleren: 6 bijeenkomsten 
(+7 bijeenkomsten verplaatst naar 2021 i.v.m. corona)
 
Adviesgesprekken sport of IVA: 2 sportverenigingen 
(+2 verplaatst naar 2021 i.v.m. corona). 
 
Certificaat Gezonde School: in regio NHN zijn 6 VO-scholen in bezit van certificaat  
‘Roken, Alcohol- en Drugspreventie’ waarvan 4 certificaten in 2020 zijn behaald. 

SmokeFree Challenge: deelname van 2 VO-scholen met 11 klassen  
(Challenge is gepromoot bij 22 scholen)
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Campagnes & Communicatie

‘In Control’ zet zich in om bewustwording over alcoholgebruik te vergroten door campagnes van 
NIX18 uit te dragen en door acties, zoals ‘Ikpas’ en ‘Zien Drinken Doet Drinken’ onder de 
inwoners te promoten.

Zondag van NIX 26 januari 2020 
In NHN gepromoot (persbericht, werving via scholen) en op de 3 Vue-locaties uitgevoerd in 
aanwezigheid van preventiewerkers van Brijder Jeugd. In totaal zijn er met deze actie 
ongeveer 600 ouders met hun pubers bereikt. 

IkPas januari 2020  
In onze regio hebben ongeveer 1800 deelnemers zich aangemeld bij ‘IkPas’ (januari en maart 
editie). Hiervan was 65% vrouw en 35% man en het merendeel uit de leeftijdscategorie  
46-55 jaar. ‘In Control’ heeft de werving en communicatie verzorgd. 
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https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/pfg55183-informatiefolder-frisse-start-bundel-50-stuks
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/pfg55185-informatiefolder-samen-fris-bundel-50-stuks
https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1401491
https://gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/werken-aan-roken-alcohol-en-drugs
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/pfg55184-informatiefolder-smokefree-challenge-bundel-50-stuks
https://www.incontrolofalcoholendrugs.nl/zondag-van-nix
https://f209ac14-5ed0-4964-b7b5-54eeeedefcef.filesusr.com/ugd/932763_784f76a125894cb8881a49d806138063.pdf


Maak er met NIX deze zomer een feestje van! juli-augustus 2020
‘In Control’ heeft een regionale zomercampagne ontwikkeld gericht op NIX18 voor zowel de 
ouders als jongeren. Op 5 dagen zijn 8 strandlokaties bezocht door de peers van Unity voor 
voorlichting en gesprekken over alcohol en drugs. ‘In Control’ heeft een toolkit ontwikkeld 
met o.a. eigen social media - en filmmaterialen, advertentie en persbericht. 

Zien Drinken Doet Drinken 2 t/m 8 november 2020
‘In Control’ heeft inhoudelijk en strategisch een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de 
landelijke campagne. Voor de regio heeft ‘In Control’ het volgende verzorgd: 
toolkit, advertentie, persbericht, interview NHdagblad, interview radio WEEFF. 
In samenwerking met Brijder Jeugd is in de actieweek een webinar voor ouders georganiseerd: 
‘In gesprek over alcohol & drugs’ (147 deelnemers live en 52 mensen hebben het webinar later 
teruggekeken).

Vanuit ‘In Control’ zijn 42 VO-scholen, 5 koepelorganisaties primair onderwijs + voorzitters van 
8 knooppunten PO in West-Friesland benaderd om de campagne uit te dragen en het webinar 
onder de aandacht te brengen. Daarnaast is de campagne onder de aandacht gebracht binnen 
een directeurenoverleg en via rechtstreekse mailing. Tientallen scholen hebben de campagne 
hierdoor actief gedeeld onder ouders.

Debat van NIX
Er is input geleverd aan Trimbos-instituut voor de evaluatie van de eerste pilot 2019, feedback 
gegeven op aangepaste opzet en de werving voor 2e pilot in 2021 is opgestart.

NIX zonder ID en  Wel zo sportief
De voorbereiding was gestart maar deze 2 geplande campagnes werden uitgesteld in verband 
met corona.

Leesmap
In de 12 maandelijkse edities van de leesmap zijn in totaal 233 artikelen geplaatst.

Regionale en bestuurlijke afstemming

Regionale afstemming
• Afstemming met- en bijdrage leveren aan regionale/lokale werkgroepen  

(bijvoorbeeld overleg over DVO’s regio Alkmaar, overleg regio Kop van Noord-Holland over 
nieuw plan Gezond Opgroeien) en organisatie van bovenregionaal overleg. 

• Afstemming: intern (JGZ, Gezondheidsbevordering, Directie, Epidemiologie, Communicatie) 
en extern (gemeenten, samenwerkingspartners, landelijke kenniscentra).  

Commissie Zorg & Veiligheid
Inhoudelijke voorbereiding en afstemming voor de 4 vergaderingen (bestuurlijk en ambtelijke 
voorbereidingswerkgroep). Er is onder andere een overzicht van de overlegstructuur ‘In Control’ 
opgeleverd.   

https://www.incontrolofalcoholendrugs.nl/einde-zomer-van-nix
https://unity.nl/nl/
https://www.incontrolofalcoholendrugs.nl/zien-drinken-doet-dringen
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201102_4147053
https://weeffradio.nl/zien-drinken-doet-drinken/
https://www.incontrolofalcoholendrugs.nl/leesmap


www.incontrolofalcoholendrugs.nl

Overig
Tot slot een greep uit diverse andere overleggen of acties: 
• Deelname aan de landelijke werkgroep NIX18.
• Presentatie voor veiligheidsmedewerkers Hoorn i.s.m. met Brijder en Epidemiologie.
• Contacten Brijder/Trimbos over ontwikkelen online aanbod i.v.m. coronamaatregelen.
• Afstemming met het project NH Samen Veilig/Dealende Jeugd. 
• Afstemming met NOC NSF i.v.m. aanbod gezonde sportverenigingen. 


