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TEAMS
Objectief bracht de naleving van het verbod op doorschenken in kaart. Ze werkte
hiervoor samen met Mind Mix. Objectief ontwikkelde het onderzoeksprotocol,
leidde het onderzoek en was verantwoordelijk voor deze rapportage. Mind Mix
zette haar getrainde acteurs in om de naleving van het verbod op doorschenken
te onderzoeken.

OVER OBJECTIEF
Wij geloven dat we met de kennis van wetenschap en de kracht van gedragsverandering een gezonde maatschappij kunnen stimuleren. Door inzicht te geven in
menselijke drijfveren, bieden we mogelijkheden om het gedrag van je doelgroep
op een positieve en duurzame manier te veranderen.
Vanuit een stevig fundament waarin wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten,
specialiseren we ons op het gebied van leeftijdsgrenzen en doorschenken. We
werken aan het verbeteren van de naleving van leeftijdsgrenzen en het verbod op
doorschenken, om zo verkopers, gemeenten en de overheid te begeleiden naar
een optimale en stabiele naleving.
Om de doelgroep beter te leren begrijpen voert Objectief verschillende nalevingsonderzoeken uit en doet daarnaast onderzoek naar motieven en weerstanden omtrent het leeftijdscontroleproces en het verbod op doorschenken: Wat
zijn redenen voor kassamedewerkers om het leeftijdscontroleproces goed uit te
voeren of juist niet? Wat zijn redenen voor barmedewerkers om een dronken gast
alcohol te weigeren of juist niet? Met deze inzichten geven we advies en ontwikkelen we methoden en gedragsinterventies voor verschillende doelgroepen om
hen te motiveren het gewenste gedrag te vertonen, in dit geval het naleven van
het verbod op doorschenken.
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Aanpak dronkenschap en doorschenken
Aanvullend op het nalevingsonderzoek ontwikkelden we samen met het Trimbos-instituut een aanpak om dronkenschap en doorschenken in het uitgaansleven tegen te gaan. De aanpak is gebaseerd op inzichten uit de wetenschappelijke
literatuur, voorbeelden uit het buitenland en diverse gemeenten in Nederland.
Middels een stappenplan worden gemeenten begeleid om in samenwerking met
lokale partners een effectieve aanpak te ontwikkelen voor een verbeterde naleving van wetgeving en zo een veiliger en gezonder uitgaansleven: ‘van intentie
naar actie’.

OVER MIND MIX
Mind Mix hanteert een actieve en creatieve aanpak om jongeren te betrekken bij
diverse actuele maatschappelijke en sociale thema’s. Met prikkelende voorstellingen en interactieve workshops maken ze onderwerpen als seksuele diversiteit,
discriminatie en sociale beïnvloeding bespreekbaar. Daarnaast zetten ze theater
en fotoacties in voor opdrachten op maat voor alle denkbare doelgroepen, om
bijvoorbeeld creativiteit aan te wakkeren, brainstormsessies en debatten in te
leiden en themadagen aan te kleden.
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VOORUIT DOOR
INZICHT
DOEL GEMEENTE ROTTERDAM
Gemeente Rotterdam wil een cultuur stimuleren waarin jongeren veilig en gezond
op kunnen groeien. Zij wil schadelijk alcoholgebruik onder jongeren tegen gaan
en alcoholgerelateerde openbare ordeproblemen terug dringen1. Het op een
verantwoorde manier verkopen en gebruiken van alcohol is hierbij belangrijk.
Naast preventieve maatregelen zijn toezicht en handhaving op de naleving van
alcoholwetten onmisbaar bij het bereiken van dit doel. Om de effectiviteit van
deze maatregelen in kaart te brengen, worden nalevingsonderzoeken uitgevoerd.

NALEVINGSONDERZOEK DOORSCHENKEN 2017
In het huidige onderzoek in gemeente Rotterdam staat de volgende onderzoeksvraag centraal:

In welke mate leven de Rotterdamse sportverenigingen
en drankverstrekkende horecagelegenheden het verbod
op doorschenken na?
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NALEVING

VERBOD OP DOORSCHENKEN
IN GEMEENTE ROTTERDAM

‘Het is verboden in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit of op een terras
de aanwezigheid toe te laten van een persoon die in kennelijke staat van
dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen
verkeert (DHW; artikel 20, lid 5).’
‘Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van
de derde categorie wordt gestraft: 1°. hij die aan iemand die in kennelijke
staat van dronkenschap verkeert, bedwelmende drank verkoopt of toedient (WvS; artikel 252, lid 1.1.).’

Objectief onderzocht indicatief samen met bureau Mind Mix in hoeverre sportverenigingen en horecagelegenheden in gemeente Rotterdam deze wetten
naleven en welke interventies de barmedewerkers in dat proces toepassen.

We gaan in op de methode en resultaten van het onderzoek. We geven de resultaten van het nalevingsonderzoek overzichtelijk weer in factsheets.

METHODE NALEVING DOORSCHENKEN
De naleving van het verbod op doorschenken bij sportverenigingen en in de
horeca onderzochten we in oktober en november 2017 met een team van 2
mannelijke acteurs die in een gespeelde staat van dronkenschap alcohol probeerden te kopen, terwijl een waarnemer hun aankooppoging observeerde. Zij
zetten hun act buiten al in, zodat we ook het deurbeleid konden meten.
We selecteerden de acteurs uit een pool van acteurs die zijn getraind voor doorschenkonderzoek. Een regisseur trainde deze pool in dronken gedragingen en
filmde hun acts. De filmpjes legden wij voor aan een panel van ervaringsdeskundigen (horecamedewerkers en portiers). We namen alleen acteurs mee in het onderzoek die door het panel werden beoordeeld als duidelijk in staat van dronkenschap.
Het team bezocht 10 locaties in de sector sportverenigingen en 13 locaties in
de sector horeca, die aangeleverd zijn door gemeente Rotterdam. De acteurs
volgden een protocol dat gebaseerd is op wetenschappelijke studies en (inter)nationale onderzoeken naar doorschenken in de horeca2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
In 2016 voerden wij dit onderzoek voor het eerst uit voor de gemeente Rotterdam. In het onderzoek in 2017 hanteerden wij dezelfde methode als in het
onderzoek in 2016.

RESULTATEN NALEVING DOORSCHENKEN
Op de volgende pagina’s geven we de resultaten van het onderzoek naar de
naleving van het verbod op doorschenken weer. Daarbij besteden we ook aandacht aan het deurbeleid en de toegepaste interventies.
Het is daarbij belangrijk om te realiseren dat dit een indicatief onderzoek betreft:
het aantal bezochte locaties is te laag om representatieve uitspraken te kunnen
doen. Er kunnen dus geen causale verbanden (oorzaak-gevolg) worden gelegd.

Controlevraag
Om er zeker van te zijn dat verkopers de dronken act van de acteurs als zodanig
opmerkten, is er door de waarnemer een open controlevraag gesteld: ‘Wat was er
met hen aan de hand?’ Bij de meeste locaties constateerde de waarnemer dat de
verkoper de acteurs als dronken beschouwde. In enkele gevallen gaf de verkoper
geen duidelijk antwoord op de vraag. In die gevallen stelde de waarnemer een
tweede, meer gesloten controlevraag: ‘Waren zij dronken?’ De verkoper bevestigde
vervolgens in bijna alle gevallen dat deze de acteurs als dronken beschouwde.

10

‘WE NAMEN
ALLEEN ACTEURS
MEE IN HET
ONDERZOEK
DIE DOOR HET
PANEL WERDEN
BEOORDEELD
ALS DUIDELIJK
IN STAAT VAN
DRONKENSCHAP.’
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Objectief onderzocht de naleving van het verbod op doorschenken aan klanten in kennelijke staat van
dronkenschap bij Rotterdamse sportverenigingen middels mysteryshoponderzoek. Hierbij zetten twee
acteurs een kennelijke staat van dronkenschap in scène. Zij knoopten een gesprek aan met de verkoper,
om deze een eerlijke kans te geven om het ‘dronkenschap’ op te merken en probeerden vervolgens
alcohol te kopen. Een waarnemer observeerde het proces op afstand en controleerde achteraf of de
verkoper door had dat de acteurs ‘dronken’ waren. Bij 1 van de 10 aankooppogingen (10%) is er nageleefd. Bij de overige 9 aankooppogingen (90%) werd er alcohol verkocht en is er dus niet nageleefd. In
de figuur hierboven is te zien hoe het nalevingscijfer van de bezochte Rotterdamse sportverenigingen
in 2017 zich verhoudt tot de naleving in 2015 en 20161, 2.

‘ZAL IK DE TAP VOOR
JULLIE AANSLUITEN?’
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1. Trimbos-instituut (2015). Onderzoek naleving Drank- en Horecawet gemeente Rotterdam 2015.
2. Objectief (2016). Nalevingsonderzoek gemeente Rotterdam 2016.

Naleving door verkoop te weigeren
Van de 10 aankooppogingen is 1 keer (10%) nageleefd en 9 keer (90%) niet. Bij
de sportvereniging waar de barmedewerkster heeft nageleefd, vroeg zij naar de
staat van dronkenschap en weigerde vervolgens de service: ‘Jullie krijgen geen
alcohol, want je vriend ziet er niet goed uit. Jullie zijn strontlazerus.’
Bij de 9 geslaagde aankooppogingen werd er geschonken zonder dat er interventies werden toegepast.
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Objectief onderzocht de naleving van het verbod op doorschenken aan klanten in kennelijke staat van
dronkenschap in de Rotterdamse horeca middels mysteryshoponderzoek. Hierbij zetten twee acteurs
een kennelijke staat van dronkenschap in scène. Zij knoopten een gesprek aan met de verkoper,
om deze een eerlijke kans te geven om het ‘dronkenschap’ op te merken en probeerden vervolgens
alcohol te kopen. Een waarnemer observeerde het proces op afstand en controleerde achteraf of
de verkoper door had dat de acteurs ‘dronken’ waren. Bij 7 van de 13 aankooppogingen (54%) is er
nageleefd, waarvan 6 keer door het deurbeleid. Bij de overige 6 aankooppogingen (46%) werd er alcohol verkocht en is er dus niet nageleefd. In de figuur links is te zien hoe het nalevingscijfer van de
bezochte Rotterdamse horeca in 2017 zich verhoudt tot eerdere jaren1, 2.

‘ZAL IK DE TAP VOOR
JULLIE AANSLUITEN?’
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1. Trimbos-instituut (2015). Onderzoek naleving Drank- en Horecawet gemeente Rotterdam 2015.
2. Objectief (2016). Nalevingsonderzoek gemeente Rotterdam 2016.

Naleving door toegang te weigeren
In totaal is er bij 6 van 13 locaties (46%) nageleefd door toegang te weigeren. Bij
8 locaties was er op het moment van bezoek een portier aanwezig. Van de 8 portiers leefden 6 portiers na door de acteurs te weigeren vanwege dronkenschap:
‘Je komt alleen nuchter binnen. Jullie zijn onder invloed.’ Bij 2 locaties leefde de
portier niet na: zij lieten de acteurs binnen.

Naleving door verkoop te weigeren
Bij 7 locaties konden de acteurs een aankooppoging doen aan de bar. Van die
pogingen is 1 keer (14%) nageleefd en 6 keer (86%) niet. Bij de locatie waar de
barmedewerker de aankoop van alcohol weigerde, pastte hij interventies toe. Hij
vroeg naar de staat van dronkenschap en bood een alternatief aan: ‘Volgens mij
zijn jullie veel te dronken he? Spa blauw kunnen jullie krijgen van mij.’
Bij 5 van de 6 geslaagde aankooppogingen werd er geschonken zonder dat er
interventies werden toegepast. Bij 1 geslaagde aankooppoging vroeg de barmedewerker naar de staat van dronkenschap en gaf advies: ‘Dit is wel jullie laatste.’
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