
 

 

Door alcohol- en drugspreventie is de afgelopen 10 jaar veel bereikt door integraal in te 

zetten op gezondheid, sociale veiligheid en communicatie. Deze thema’s komen daarom 
aan de orde.  

• Hoe kunt u het beste communiceren over de 

cijfers over het alcoholgebruik onder jongeren?  

• Wat komt er kijken bij het ontmantelen van een 

drugslab?  

• Hoe haalt u optimaal effect uit een interventie?  

• Zorgen beelden van dronkenschap voor 
bewustwording?  

Kom kennis en ideeën opdoen en samenwerkingspartners ontmoeten. Wij zorgen voor 

virtueel contact met de bedenker van de succesvolle IJslandse aanpak. 

       

Programma 

  12.45 Inloop met koffie en thee 

13.00 Start van hands-on werksessies 

   Sessie 1: De nieuwswaarde van intoxicatie cijfers  

   Sessie 2: Alcoholpreventie in Nederland en de rol van ouders 

   Sessie 3: De Confrontatie: dronkenschap in beeld 

 14.00 Pauze en inloop plenaire conferentie 

 14.30 Opening plenaire conferentie 

Dagvoorzitters Elly Konijn en Toon Mans nemen u tijdens deze middag mee 

om samen kennis en inspiratie op te doen over jongeren, drugs en alcohol. 

Altijd al willen weten hoe Heineken zijn communicatiebudget inzet? Hoe zit 

de dag eruit van een drugslab ontmantelaar? Wat is het succes van de 
IJslandse aanpak? En hoe zet u al deze kennis in voor onze ketenaanpak? 

Sprekers: Hayte de Jong, Wil Linschoten en Inga Dóra Sigfúsdóttir. 

 16.30 Sluiting 

 

Voor jou! 

Bestuurders en ambtenaren Volksgezondheid, WMO en Jeugd van gemeenten in Noord-

Holland Noord, en ketenpartners van regionale zorg- en preventie instellingen.  

 

Programma conferentie in control of alcohol en drugs 

Datum: donderdag 30 november 2017 

Thema: alcohol- en drugspreventie 

Tijd: 12.45-16.30 

Locatie: The Gate Jongeren- en Wijkcentrum de Oase, G.C. van Balen Blankenstraat 11 

te Anne Paulowna 

Twitter mee: @Incontrolofalc #Conferentie2017 #Alcohol #Drugs 

 



Kosten 

Niet van toepassing 

 

Aanmelden 

Graag aanmelden via het inschrijfformulier. 

 

Contactpersoon 

Sharony Bosma | 06-83911033 | sbosma@ggdhn.nl 

 

   

  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScncmXnnjrEkj-yvQ_opQ46dUweSctfjGmVyGvKZV1YhqE4hw/viewform?usp=sf_link
mailto:sbosma@ggdhn.nl


Toelichting op de werksessies 

 

Werksessie 1: De nieuwswaarde van intoxicatie cijfers 

 

Wat zeggen de intoxicatiecijfers van de ambulancedienst over het alcohol- en 

drugsgebruik in deze regio? De dashboard van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

dient als uitgangspunt voor deze sessie. Deze rapportage biedt inzicht in regionale 

trends en ontwikkelingen. Daarnaast belichten wij de relatie tussen buurtkenmerken en 

de gevonden intoxicaties. Communicatie over cijfers is ingewikkeld, omdat niet altijd 

alles nieuwswaarde heeft. Wilt u weten hoe cijfers in kunt zetten in communicatie? 

Schrijf u in! 

 

‘Karel Langenhoff en Maarten Edelenbosch werken samen en geven kennis vanuit hun 

achtergrond als data-analist en journalist.’ 

 

 

Werksessie 2: Alcoholpreventie in Nederland en de rol van ouders 

 

 Teveel en op een te jonge leeftijd alcohol drinken is niet goed voor de 

ontwikkeling van jongeren. Ondanks dat de gemiddelde leeftijd waarop 

jongeren beginnen met drinken de laatste jaren is gestegen, drinken de 

jongeren die alcohol drinken nog steeds veel. Het hoort bij de adolescente 

ontwikkeling dat jongeren niet altijd keuzes maken op basis van de lange 

termijn, maar veelal korte termijn, impulsief reageren. Wat weten we over hoe 

we jongeren later kunnen laten beginnen met drinken? Wat werkt, voor wie en 

wanneer? Tijdens deze werksessie wordt besproken hoe interventies het beste 

ingezet kunnen worden om de effectiviteit ervan zo groot mogelijk te maken. 

Met name wordt hierbij ingegaan op de rol van ouders in het alcoholgebruik van 

jongeren en hoe dit ingezet kan worden in preventie activiteiten. Wilt u juist 

hier meer over weten? Doe mee! 
 

‘Ina Koning doet al meer dan 10 jaar onderzoek naar alcoholpreventie en de rol 

van ouders en hoe dit in de praktijk geïmplementeerd kan worden.’ 
 

 

Werksessie 3: De Confrontatie: dronkenschap in beeld 

 

Veilig uitgaan, kan dat? Regelmatig treft de politie jongeren op straat met extreem 

veel alcohol. In o.a. Amersfoort confronteert de politie daarom jongeren met beelden 

van hun dronkenschap. Als de jongeren weer nuchter zijn, wordt binnen enkele dagen 

samen met hun ouders op het politiebureau uitgenodigd voor de confrontatie met de 

camerabeelden. De beelden liegen niet.. Door het bekijken van beelden en in gesprek 

gaan met jongeren en ouders worden zij bewust van de risico’s en gevolgen van het 

vertoonde gedrag en wordt herhaling voorkomen. Dat gebeurt op een duidelijke, maar 

luchtige wijze. Denk u erover om de confrontatie in te zetten in uw eigen gemeente: 

Kom dan kennis halen! 

 

‘Jeugdwijkagent Martijn Jansen is betrokken bij het project De Confrontatie’. 

 

 


