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Dit programmaplan Drugs en Alcohol II (2015-2018) laat zien 
welke acties en maatregelen de gemeente Rotterdam neemt 
om drugs- en alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen en 
terug te dringen. De samenhangende aanpak op het gebied 
van Preventie en Handhaving is belangrijk en deze integrale 
aanpak is naar Rotterdams voorbeeld ook landelijk in de wet 
verankerd. De wetgever heeft de minimumleeftijd waarop 
alcohol mag worden gedronken en gekocht opgetrokken 
van 16 naar 18 jaar. De Rotterdamse norm die in 2012 is 
opgesteld, is daarmee tot wet geworden per 1 januari 2014.
Dit programma richt zich op jongeren tot 23 jaar en hun 
omgeving. Het is een voortzetting, versterking en uitbreiding 
van het programma Drugs & Alcohol uit de collegeperiode 
2010-2014 waarmee een halvering van gebruik is 
gerealiseerd. Zo is in de periode van 2009 tot 2013 het recent 
alcoholgebruik onder scholieren in het Voortgezet onderwijs 
teruggebracht van 35%  naar 15%. Ook is het binge drinken 
(veel drinken in korte tijd) gedaald van 18% naar 9% en 
nam het percentage jongeren af dat ooit softdrugs heeft 
gebruikt van 11% naar 4%. De naleving, door de horeca, 
sportverenigingen, supermarkten, avondwinkels en slijterijen, 
op de leeftijdsgrens van 16 jaar steeg van 34% in 2012 via 
43% in 2013 naar 66% in 2015.
Omdat de Rotterdamse aanpak van drugs- en alcoholgebruik 
duidelijk zijn vruchten afwerpt, zetten we het beleid voort en 
bouwen het verder uit. Dit omdat vermindering van gebruik 
bijdraagt aan het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van 
jeugd in een sterke stad. Minder gebruik hangt namelijk samen 
met betere schoolprestaties, minder schoolverzuim, minder 
onderprestatie en minder schooluitval. Maar ook met een 
betere gezondheid, minder geweld en overlast.

Ouders zijn eerstverantwoordelijk voor de opvoeding van hun 
kinderen. Dat geldt ook voor de omgang met alcohol en drugs. 
Kinderen van ouders die duidelijke grenzen stellen, beginnen 
later met drinken, drinken minder en hebben minder vaak 
vrienden die veel drinken. Ook jongeren zelf hebben hierin een 
verantwoordelijkheid, evenals alle andere betrokkenen zoals 
leraren op school, bewoners in de wijk en ondernemers in de 
stad. De gemeente heeft een belangrijke functie als aanjager, 

facilitator en handhaver. We stellen en handhaven grenzen 
waarmee niet te marchanderen valt. Het stellen van publieke 
grenzen is bij uitstek een overheidstaak. Het is echter van 
groot belang dat er voor die grenzen draagvlak bestaat bij 
de Rotterdammers. Daarom richt dit programma zich ook op 
het verbinden van Rotterdammers aan die grenzen. Stevige 
afspraken met de Rotterdammers moet leiden tot brede 
maatschappelijke steun voor en naleving ervan. Ook hier geldt 
het uitgangspunt uit het collegeprogramma: de Rotterdammers 
aan zet!
Op alle domeinen – thuis, wijk en school - is een gedeelde 
norm het fundament: ‘Geen drugs en onder de 18 jaar geen 
alcohol!’. Voor de jeugd is deze norm een voorwaarde om 
veilig, gezond en talentvol te kunnen opgroeien. We sluiten 
met deze aanpak aan bij ontwikkelingen als de pedagogische 
civil society. We versterken een positief pedagogisch klimaat 
en we stimuleren zelfredzaamheid.
Overigens voldoet ook dit (tweede) Rotterdamse preventie- en 
handhavingsplan aan de wettelijke eisen die zijn vastgelegd in 
de nieuwe Drank en Horecawet (artikel 43a).

Hoofdstuk 1

Inleiding
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Gebruik door jongeren in Rotterdam
Het gebruik onder jongeren in het algemeen is, zoals bij de 
inleiding beschreven, flink teruggebracht tijdens de afgelopen 
jaren. De metingen in 2013 laten zien dat 27% van de 14/15 
jarigen ooit alcohol heeft gedronken, 4% ooit geblowd en 
9% wel eens aan binge drinken heeft gedaan. Ook voor 
deze algemene groep geldt dat we blijven inzetten op het 
terugdringen van het gebruik zodat ook zij de maximale 
ontwikkelkansen krijgen.

Gebruik op jonge leeftijd
Al op 10-jarige leeftijd heeft ongeveer 30% van de kinderen 
zijn eerste alcoholische drankje genuttigd (Jeugdmonitor 
2009). Het is bekend dat vroeg beginnen met alcohol een 
grotere kans op problematisch gebruik op latere leeftijd 
voorspelt. Ook heeft vroeggebruik van zowel alcohol als drugs 
blijvende negatieve effecten op de hersenontwikkeling van 
kinderen. Daarom is het belangrijk dat jongeren onder de 18 
jaar geen alcohol en drugs gebruiken.

Gebruik onder risicogroepen en in risicosettings
De risico’s door drugs- en alcoholgebruik zijn het grootst voor 
leerlingen in het speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs, de 
lagere niveaus van het MBO én voor jongeren met een licht 

verstandelijke beperking. Deze jongeren zijn extra kwetsbaar 
en beïnvloedbaar. Ze lopen meer risico betrokken te raken bij 
drugscriminaliteit en ze hebben vaak moeite om goed mee te 
komen. Gebruik van alcohol en drugs kan voor hen verleidelijk 
zijn, maar maakt hun problemen juist groter. Een deel van 
deze jongeren dreigt door het alcohol- en drugsgebruik af 
te glijden en zelfs uit te vallen. De problemen gaan vaak 
samen met andere problematiek: een beperkte mate van 
maatschappelijke participatie en een grotere ‘vatbaarheid’ voor 
verslaving. 
Veel van deze kwetsbare jonge mensen worden goed en 
positief ondersteund door hun ouders/verzorgers. Er zijn 
bij deze groep echter ook ouders/verzorgers die niet goed 
weten wat ze moeten doen doordat ze zelf te maken hebben 
met psychische problemen en beperkingen en/of doordat 
ze zelf drinken en blowen. Dit kan leiden tot een onveilige 
thuisomgeving.
Wanneer problemen eenmaal geëscaleerd zijn heeft dit 
schadelijke gevolgen voor de jongeren zelf, voor hun 
omgeving en voor de samenleving als geheel. Zo zal vaak 
zware zorg nodig zijn die hoge kosten met zich mee brengt. 
Het is dus belangrijk om snel te herkennen bij welke jongeren 
sprake is van psychische problematiek, middelengebruik 
of een onveilige thuissituatie, al dan niet in combinatie met 
een verstandelijke beperking. Tijdige herkenning leidt tot 
handelingsgerichte diagnostiek en gerichte hulpprojecten.

Naleving van de leeftijdsgrens blijft achter
Voorlopige cijfers (nalevingsonderzoek voorjaar 2015) 
tonen aan dat het voor 15 en 16-jarigen weliswaar lastiger 
is om alcohol te verkrijgen, maar de naleving van de 
wettelijke leeftijdsgrens (onder de 18 geen alcohol) blijft 
ver achter. Zolang die naleving niet sluitend is, blijven er 
verkooppunten waar jongeren toch alcohol kunnen kopen. 
Het verminderen van de verkrijgbaarheid is een effectief 
middel om alcoholgebruik bij jongeren terug te dringen. Met 
de verschillende branches gaan we stevige afspraken maken 
over de wijze waarop en binnen welke termijn zij de naleving 
van de nieuwe leeftijdsgrens beduidend hebben verhoogd.

Het beeld is dat de naleving bij 15-jarigen sterk is verbeterd. 
Maar de naleving bij 17-jarigen zit op het niveau van 
15-jarigen rond 2012. Landelijke cijfers over de naleving bij 
sportverenigingen bij 15 -jarigen laten zien dat de Rotterdamse 
verenigingen het gemiddeld bij 15-jarigen veel beter doen 
dan elders. Het beleid lijkt dus onder de 16 zijn vruchten af te 
werpen, maar rond de nieuwe leeftijdsgrens valt er nog veel 
winst te behalen in de toekomst.

Naleving leeftijdsgrenzen alcohol
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We zetten in op het voorkomen van gebruik bij jongeren 
onder de 18. Voor jongeren die extra aandacht nodig hebben 
versterken we de inzet om gebruik terug te dringen. Daarnaast 
willen we dat alcoholverstrekkers de wet beter naleven en niet 
verkopen aan jongeren onder de 18 jaar en mensen die in 
‘kennelijke staat’ verkeren. Omdat grenzen stellen en bewaken 
niet losstaat van beter normbesef en een groter publiek 
draagvlak, zetten we ook hierop in.  

Minder gebruik onder jongeren 
We gaan voor een sterke vermindering van drugs- en 
alcoholgebruik onder jongeren. We willen dat in 2018 het 
gebruik onder 14-/15-jarigen minstens is gedaald met 15% 
(bij ooit alcohol van 27% in 2013 naar 23% in 2018; wel eens 
geblowd daalt van 4% naar 3,4% en wel eens aan binge 
drinken gedaan zakt van 9% naar 7,7% in genoemde periode).

Terugdringen van gebruik onder risicogroepen en 
binnen risicosettings
We willen dat onder jongeren op het praktijk- en speciaal 
onderwijs en op de eerste twee niveaus van de ROC’s  in 
2018 het gebruik van alcohol en drugs is gedaald met 10% ten 
opzichte van alle scores in 2013. (zie kader hoofdstuk 2)

In het Praktijkonderwijs:
• 60% van de 16 jarigen ooit alcohol gedronken daalt naar 

54%
• 9,5% wel eens aan binge drinken gedaan naar 8,5%
• wel eens geblowd van 16% naar 14,4%.

In het Voortgezet Speciaal onderwijs:
• 65% van de 16 jarigen wel eens alcohol gebruikt daalt 

naar 58,5%
• 9,3% wel eens aan binge drinken gedaan naar 8,4%
• wel eens geblowd van 16,5% naar 14,8%

Op het ROC:
• 22% wel eens geblowd zakt naar 20%
• 5% wel eens harddrugs gebruikt daalt naar 4,5%

Een betere naleving
We willen dat in 2018 de naleving in de horeca in 
hotspotgebieden, en in sportkantines op het doorschenken is 
gestegen met minstens 10% ten opzichte van voorjaar 2015. 
De naleving van de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar is dan 
met 100% (!) gestegen ten opzichte van voorjaar 2015. (van 
28% naleving begin 2015 naar 56% in 2018)

Beter normbesef en groter publiek draagvlak
We willen dat ouders/opvoeders en andere Rotterdammers de 
norm ‘Onder de 18 geen alcohol’ en dat blowen niet normaal 
is, onderschrijven en uitdragen. Het doel is dat in 2018 het 
percentage Rotterdammers dat dit onderschrijft met minstens 
10% is gestegen ten opzichte van 2014. (We willen dat het 
percentage voorstanders van de leeftijdsophoging naar 18 jaar 
stijgt van 75% (2014) naar 85% (2018) en het percentage dat 
af en toe blowen accepteert, daalt van 72% (2014) naar 65%.
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Het programma Drugs & Alcohol II is onderdeel van Rotterdam 
Groeit; Beleidskader Jeugd 2015 - 2020 en richt zich op 
jongeren tot en met 23 jaar, hun opvoeders/ouders, docenten, 
begeleiders binnen de sportverenigingen, jongerenwerkers, 
verkopers van alcohol, en andere betrokkenen. We hanteren 
daarbij de volgende normen: 
• Talentontwikkeling gaat niet samen met middelengebruik;
• Ouders en opvoeders nemen hun verantwoordelijkheid, 

geven het goede voorbeeld en zien er op toe dat hun 
minderjarige kinderen geen alcohol en drugs gebruiken; 

• Slijterijen, sportkantines, avondwinkels, horeca, 
supermarkten en alle andere alcoholverstrekkers houden 
zich aan de wet: onder de 18 geen alcohol.

Veilig en gezond opgroeien van Rotterdamse kinderen en 
jongeren, daar gaat het om. We zetten in op versterking van 
beschermende factoren en vermindering van risicofactoren. 
We gaan goed gedrag belonen, wat een positieve invloed op 
jongeren heeft die neigen tot risicovol gedrag. 

De drieslag
Het programma Drugs & Alcohol 2010-2014 ging uit van de 
drieslag grenzen stellen, grenzen overdragen en grenzen 
bewaken. Dit is effectief gebleken. Daarom handhaaft het 
college deze drieslag. Uitgangspunt is het stellen van grenzen 
waarmee niet te marchanderen valt. 

Illustratie ‘De drie beleidspijlers van lokaal alcoholbeleid’, 
Reynolds, 2003:

Bewezen effectief
De keuze voor de maatregelen en de acties in dit programma 
baseren we op aantoonbare effectiviteit. Dat kunnen 
positieve ervaringen met eerdere maatregelen zijn, dan 
wel wetenschappelijk onderzoek waarmee de effectiviteit 
is aangetoond. We gaan echter ook een stap verder: de 
maatregelen en acties worden in de praktijk onderzocht 
door de Toetsingscommissie Interventies Jeugd (TIJ). Een 
lesprogramma, bijvoorbeeld, wint aan effectiviteit als docenten 
er voldoende tijd voor hebben. Het onderzoek van TIJ geeft 
in dit soort situaties handvatten voor een goede praktische 
toepassing.

Samenhang met andere programma’s
Het programma Drugs & Alcohol II is onderdeel van Rotterdam 
Groeit; Beleidskader Jeugd 2015 - 2020. Er zijn negen andere 
programma’s binnen dit integraal beleidskader: Stevige Start, 
Kansrijke Wijken, Risicojongeren, Transformatie van de 
jeugdhulp, Lekker Fit, Leren Loont, Veilig Thuis, Jongeren aan 
de slag en Jeugdoverlast en Criminaliteit. 

Hoofdstuk 4
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De aanpak van drugs- en alcoholgebruik richt zich op Vrije 
Tijd, Onderwijs en Thuis. We confronteren jongeren binnen de 
drie domeinen steeds met de zelfde boodschap: ‘Geen drugs 
en onder de 18 geen alcohol!’. 
Enkele maatregelen die we hier uitlichten:
• Schoolverzuimers die door de leerplichtambtenaar 

worden bezocht en gescreend op mogelijk drugs- of 
alcoholgebruik worden bij zorgelijke signalen met hun 
ouders naar de hulpverlening verwezen. 

• Op alle praktijkonderwijs scholen worden leerlingen, 
waarbij sprake is van alcohol- en/of drugsgebruik, 
aangesproken en komen met hun ouder(s) op 
gesprek bij de op school aanwezige gespecialiseerde 
zorgprofessional op het terrein van drugs en alcohol.

• Als bij een HALT-afdoening een zorgelijke score op 
alcohol- en drugsgebruik wordt vastgesteld wordt de 
jongere verplicht met ouder(s) op gesprek te komen bij de 
jeugdafdeling van de verslavingszorg.

• Door testaankopers in te zetten die samen met de huidige 
toezichthouders de naleving van de drank- en horecawet 
controleren verhogen we de pakkans en verbeteren we 
de naleving van de leeftijdsgrens 18 jaar.

Dit deel beschrijft per domein hoe de aanpak er uitziet. 

5.1 Vrije Tijd
Kinderen spelen buiten, op straat, en in speeltuinen. Jongeren 
zijn lid van een sportvereniging, gaan uit, zijn met social media 
online en hangen rond in de buitenruimte. Naarmate ze ouder 
worden krijgen ouders/opvoeders steeds minder zicht op hun 
gedrag en zijn het ook andere mensen die, al dan niet vrijwillig, 
een positieve invloed kunnen hebben op hoe jongeren omgaan 
met alcohol en drugs. Sportverenigingen, horeca en andere 
ondernemers spelen een belangrijke rol in de beschikbaarheid 
van alcohol. Beschikbaarheid is een belangrijke factor bij 
het gebruik door jongeren. Deze beschikbaarheid is goed te 
beïnvloeden. Het is van belang dat deze ondernemers en 
bestuurders van verenigingen daarin hun verantwoordelijkheid 
nemen. Het niet schenken aan jongeren onder de 18 is de wet. 
Het streven is en blijft dus 100% naleving.

Voor de afzonderlijke branches formuleren we de 
subdoelstellingen:
• Slijterij van  66% naar 75%
• Supermarkt van            50% naar 65%
• Avondwinkel van           0% naar 65%
• Horeca van                  26% naar 55%
• Sportkantine van           5% naar 50%

De verhoging van de minimumleeftijd naar 18 jaar leidt 
ertoe dat jongeren onder de 18 vaak al bij de deur van 
uitgaansgelegenheden worden geweigerd. Onderzoek moet 
uitwijzen of deze jongeren daardoor op andere manieren en op 
andere locaties, zonder toezicht, gaan drinken. We gaan met 
ondernemers rond de tafel en nodigen hen uit met plannen te 
komen voor een aantrekkelijk en alcoholvrij, uitgaansaanbod 
voor 15- tot 26-jarigen. 
De nalevingscijfers over het doorschenken aan mensen 
in kennelijke staat worden na de zomer opgeleverd. Ook 
deze zullen we met de branches delen en samen met hen 
verbeteringen doorvoeren.

Elke branche verbetert de naleving
We gaan elke branche (slijterijen, horeca, avondwinkels, 
sportverenigingen, supermarkten) aanspreken op hun naleving 
van de Drank- en Horecawet. Per branche maken we in 2015 
en 2016 afspraken over het op orde brengen van de naleving. 
Binnen de horeca schenken eigenaren, bedrijfsleiders en 
personeel verantwoord. Ze zijn daartoe opgeleid en weten 
wat de consequenties zijn bij het overtreden van de wet. Deze 
zijn vastgelegd in het handhavingsarrangement behorende bij 
de Drank- en Horecawet. De bekendheid hiervan gaan we bij 
verstrekkers verhogen.

Horecaondernemers schenken niet door
80% van het uitgaansgeweld hangt samen met alcoholgebruik. 
Horecaondernemers zijn bekend met en in staat te herkennen 
wanneer de klant onder invloed is en er dus niet mag 
worden geschonken. Gemeente en horecaondernemers 
bespreken in het vierde kwartaal de nalevingscijfers (uit het 
nalevingsonderzoek voorjaar 2015) op het doorschenken 
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en bepalen, indien nodig, gezamenlijk hoe het personeel 
en de leiding van de onderneming deze naleving kunnen 
verbeteren. Om in kaart te brengen welke overtreders 
doorschenken aan personen die al in kennelijke staat zijn, 
registreert het Openbare Orde Team (OOT) van de politie in 
de verslagen in welk gebied ze veel beschonken personen 
aantreffen die overlast veroorzaken en zich schuldig maken 
aan geweld. Als deze registratie voldoende betrouwbare 
informatie oplevert koppelen we ze aan de cijfers uit het 
recente nalevingsonderzoek en worden gepresenteerd aan en 
besproken met betreffende horecaondernemers. Die krijgen de 
ruimte om hun naleving te verbeteren en weten dat zij vaker 
gecontroleerd gaan worden. Elk kwartaal worden de verslagen 
gedeeld met het team van de toezichthouders. 
 
Sportverenigingen schenken niet aan jongeren onder 
de 18
Eind 2018 is bij alle sportverenigingen met een 
jongerenafdeling een eenvoudig werkbaar hulpmiddel 
beschikbaar waarmee het barpersoneel simpel en snel, met 
ID gegevens van de jongere, kan bepalen of de aankoper 
de juiste leeftijdsgrens heeft bereikt. (bijvoorbeeld een 
eenvoudige ID-scanner waarmee direct zichtbaar wordt of 
de aankoper de juiste leeftijd heeft en waarmee het voor de 
vrijwilliger achter de bar makkelijker is naar de ID te vragen; er 
is immers een apparaat.)
Sportverenigingen schenken niet aan jongeren onder de 18 
jaar en niet aan bezoekers die in kennelijke staat verkeren. 
We gaan (in samenwerking met Sport Support) verenigingen 
benaderen met de nieuwste nalevingsonderzoekuitslagen. 
Daarbij worden ze gewezen op de ondersteuning die zij 
kunnen krijgen vanuit NOC/NSF en vanuit de gemeente. Ook 
weten verenigingen dat de controle vanuit de gemeente wordt 
opgeschroefd en de pakkans wordt verhoogd.
Vanuit de gemeente bieden we ook de Sportcode aan. De 
Sportcode (een integrale aanpak binnen sportverenigingen) is 
in 2018 bij minstens 20 verenigingen ingevoerd. We streven 
naar een complete invoering en dus blijven we werken aan 
uitbreiding. Bij de sportcode actualiseert de vereniging het 
reglement, regelt de communicatie binnen de vereniging 
en zorgt dat alle vrijwilligers en personeelsleden volgens 
het reglement handelen. Ook informeert de vereniging de 
jeugdleden en hun ouders over het alcoholbeleid.

Jongeren die in het uitgaanscircuit onder invloed zijn 
worden met een nieuw te ontwikkelen app gescreend
Met partners in het uitgaansdomein (politie, beveiliging, 
jongerenstewards) willen we jongeren die dronken zijn sneller 
en beter screenen op risicogebruik. Om dit proces voor 
professionals veel eenvoudiger te maken, ontwikkelen we een 
mobiele applicatie (app) waarmee ze een snelle screening 
kunnen uitvoeren en doorverwijzing naar de verslavingszorg 
automatisch plaatsvindt. Het doel is meer jongeren te 
screenen, meer professionals het screeningsinstrument te 
laten uitvoeren en het screeningsproces eenvoudiger en 
minder tijdrovend te maken. 

De pakkans wordt vergroot
We gaan de bestaande vormen van toezicht verder 
aanscherpen, de capaciteit gerichter inzetten (op zowel 
ondernemingen als verenigingen die slecht naleven maar 
natuurlijk ook jongeren onder de 18 zelf die in het bezit zijn 
van alcohol) en zo nodig ophogen. Door de pakkans te 

verhogen neemt de naleving van de wet toe. 
Daarbij worden de volgende acties en maatregelen ingezet:
• 3e kwartaal 2015: Tijdens bijeenkomsten met de 

vertegenwoordigers van de verschillende onderzochte 
branches confronteren we hen met de uitslag en duiding 
van de cijfers. 

• Tevens in het 3e kwartaal wordt gestart met het werken 
met een jongerenpool onder begeleiding van het Trimbos 
instituut en de gemeente. Deze jonge gekwalificeerde 
toezichthouders zullen flexibel en als aanvulling op 
het reguliere toezicht worden ingezet. De inzet van 
een jongerenpool kan, na een positieve evaluatie en 
hangende landelijke regelgeving, structureel onderdeel 
worden van het toezicht. Dit betekent een substantiële 
ophoging van de huidige 1200 uur toezicht dat exclusief 
voor de naleving van leeftijdsgrenzen wordt ingezet. 

• De branches kunnen het 3e en een deel van het 4e 
kwartaal gebruiken om maatregelen te treffen om de 
naleving te verbeteren.

• In het 4e kwartaal van 2015 wordt gestart met het 
inzetten van testaankopers. Voor deze strengere vorm 
van toezicht worden onder begeleiding van het bestaande 
controleteam van Stadsbeheer jongeren (minimaal 18 
jaar oud) 1 à 2 keer per maand ingezet om de pakkans 
te verhogen. De inzet van testaankopers kan na een 
positieve evaluatie structureel onderdeel worden van 
het toezicht. Hiermee wordt de reguliere inzet van 
toezichthouders structureel versterkt.

• In elk voorjaar wordt de naleving van de leeftijdsgrenzen 
onderzocht en worden de branches geconfronteerd met 
de uitslag en worden zonodig aanvullende maatregelen 
genomen.

Aparte aandacht vraagt het drugsgebruik in het 
uitgaansleven
Drugsgebruik is hoe dan ook schadelijk. Het is het beste 
en veiligst als jongeren helemaal niet gebruiken: ‘elke pil, 
elke blow is er een te veel’. In het voorjaar 2015 publiceerde 
het Trimbos Instituut het onderzoek ’1e Strategische 
Verkenning Uitgaansdrugs 2015’. Dit onderzoek benadrukt 
dat drugsgebruik in het uitgaansleven een risicovol fenomeen 
is, in het bijzonder voor kwetsbare jongeren. We voelen ons 
hierdoor gesterkt in ons standpunt dat uitgaan alleen veilig is 
als er geen drugs gebruikt worden. 
De realiteit leert dat het niet geheel is te voorkomen dat 
jongeren in bepaalde uitgaansgroepen pillen slikken. We 
willen dat daarbij zo min mogelijk risico’s zijn. Om dat te 
bereiken, overleggen we in het vierde kwartaal 2015 met 
partyorganisatoren en clubeigenaren hoe zij de risico’s 
voor hun publiek zo klein mogelijk (kunnen) maken. De 
ondernemers zullen hier zelf hun verantwoordelijkheid moeten 
nemen. Een mogelijkheid die we met hen gaan bespreken 
is om ze een testservice bij de landelijke aanbieder te laten 
inkopen. Hiervoor zal in het vierde kwartaal van 2015 een 
verkennend gesprek met het Trimbos worden gevoerd. De 
uitkomst van dit gesprek nemen we mee in het overleg met de 
partyorganisatoren en clubeigenaren.
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5.2 Onderwijs

Alle jongeren zijn leerplichtig en nemen deel aan het 
onderwijs. We zetten in op de basisscholen, de verschillende 
vormen van voortgezet onderwijs en de beroepsopleidingen. 
Wel bewaken we de overbelasting van het onderwijs. 
Het onderwijs wordt al te makkelijk benaderd om allerlei 
problematiek bij hun leerlingen aan de orde te stellen. We 
ondersteunen scholen, in de wetenschap dat juist het primaire 
doel – de leerstof over te dragen aan de leerlingen – verstoord 
kan worden door alcohol- en drugsgebruik.

Jongeren krijgen binnen het onderwijs ondersteuning bij het 
vinden van hun weg in de samenleving en in hun omgang 
met andere jongeren. Uitgangspunt: goed gedrag loont. Zoals 
hiervoor vermeld, is extra aandacht nodig voor jongeren op 
de het praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en de opleidingen 
MBO niveau 1 en 2.

Belangrijk is dat de gemeente steeds uitgaat van de 
eigen verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen 
en dat de gemeentelijke ondersteuning scholen helpt die 
verantwoordelijkheid in te vullen. De gemeente kan scholen 
niet opleggen preventieve programma’s uit te voeren. 

Ouders voorkomen dat kinderen vroeg in aanraking 
komen met alcohol
Basisscholen investeren in groepen 6, 7 en 8 samen met 
de ouders op het thema drugs- en alcoholgebruik. Op 30 
basisscholen trainen we het onderwijzend- en ondersteunend 
personeel in het bespreken van alcohol- en drugsgebruik met 
zowel leerlingen als ouders. Leerkrachten weten dat leerlingen 
al beginnen met drinken op de basisschoolleeftijd en dat het 
vroeg beginnen met het bespreekbaar maken daarvan een 
positieve invloed heeft op het voorkomen dat jongeren alcohol 
en drugsgebruik gewoon gaan vinden. Binnen deze aanpak 
trekken de scholen samen met ouders op bij het uitdragen van 
deze boodschap.

Vroeg voorkomen riskant gedrag
Voorkomen van agressief gedrag, angst, depressie en minder 
riskant gedrag met alcohol- en drugsgebruik op latere leeftijd 
is de doelstelling van de methodiek Taakspel, die bewezen 
effectief is. Bij Taakspel neemt onrustig en storend gedrag in 
de klas af en wordt de weerbaarheid van leerlingen versterkt. 
Dit leidt tot minder riskant gedrag nu en later.
Kinderen van ouders die kampen met verslavings- of 
psychiatrische problemen lopen meer kans om zelf die 
problemen te ontwikkelen en dus krijgen zij een speciale 
training. Leerkrachten kunnen deze leerlingen doorverwijzen 
naar speciale KOPP/KVO-groepen (trainingsgroepen voor 
Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problematiek/
Kinderen met Verslaafde Ouders).
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Alle reguliere VO-scholen besteden aandacht aan 
preventie 
VO-scholen zijn gecertificeerd vanuit het Veilig Op 
Schoolprogramma (VOS) Deze scholen hebben in hun 
beleid opgenomen hoe ouders, leerlingen en het personeel 
omgaan met gemaakte afspraken over het vermoeden of 
geconstateerd drugs- en alcoholgebruik van leerlingen. Op 40 
VO-scholen, met accent op scholen met een VMBO- afdeling, 
wordt het (niet)onderwijzend personeel getraind volgens het 
programma ‘De Gezonde School en Genotmiddelen’. Na 
het volgen van deze training heeft de school het beleid op 
dit thema vastgesteld. Dit betekent dat de handhaving en 
regelgeving op orde zijn, dat docenten weten te signaleren 
en door te verwijzen, en dat ouders zijn betrokken bij deze 
aanpak.

Alle scholen in het praktijkonderwijs dringen het 
gebruik onder leerlingen terug
In goede samenwerking met de onderwijsinstellingen werken 
we aan een duidelijke norm die wordt overgedragen aan 
de hele schoolgemeenschap. Preventie, signalering en 
handhaving zijn daarbij de uitgangspunten. Elke leerling (en 
zijn ouder(s)) op het praktijkonderwijs is daarvan op de hoogte, 
alsmede van de risico’s en zodra hij of zij gebruikt, wordt het 
opgepakt. Elke leerling die gebruikt komt op gesprek bij de 
gezondheidscoach, ouders worden betrokken bij de aanpak. 
Bij complexere problematiek wordt de leerling doorverwezen. 
Er blijkt vanuit deze praktijkonderwijsinstellingen een sterke 
behoefte aan deskundigheid in preventie en zorg op alcohol- 
en drugsgebruik.

De ingrediënten voor deze integrale aanpak zijn:
• vergroten van de kennis bij zowel ouders, kinderen als 

(niet) onderwijzend personeel; 
• de school heeft een duidelijk beleid over drugs- en 

alcoholgebruik (en andere GGZ-problematiek) en 
communiceert heel helder wat er van leerlingen, 
personeel en ouders wordt verwacht; 

• training van (niet) onderwijzend personeel over signaleren 
en bieden van ondersteuning en gesprekvaardigheden 
(met ouders en leerlingen);

• aanwezigheid van een gespecialiseerde zorgprofessional 
op het terrein van drugs en alcohol die laagdrempelige 
hulp biedt en doorverwijst bij meervoudige problematiek 
die meer aandacht vraagt; 

• gezamenlijke autoriteit ((niet) onderwijzend personeel: 
ouders en leerlingen worden aangesproken op mogelijke 
problematiek en de wijze waarop dat wordt aangepakt; 

• afstemming met politie en jongerenwerk zodat signalen 
vanuit de verschillende hoeken samenkomen en elkaar 
versterken.

VSO-scholen verminderen het gebruik onder hun 
leerlingen
VSO-scholen (daar waar gedragsproblematiek speelt) voeren 
het effectieve programma ‘Samen Slagen’ uit. In vier jaar 
verhogen we het aantal locaties, dat met dit programma 
werkt van 6 naar 11. Binnen dit programma dat in co-creatie 
met Youz en Horizon-Schreuder is ontwikkeld, zijn ouders, 
docenten en leerlingen verantwoordelijk voor handhaving 
van strikt beleid op het gebied van alcohol- en drugsgebruik. 
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Het gaat hier om gezamenlijke autoriteit; leerlingen worden 
bij overtreding van de regels niet weggestuurd, maar op hun 
gedrag gecorrigeerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt 
met (niet)onderwijzend personeel, ouders en leerlingen. 
De leerlingen krijgen op interactieve wijze voorlichting. 
Ouders krijgen informatie en docenten training in het 
signaleren. Op school vindt screening van het kind op 
mogelijk middelengebruik, GGZ-problematiek en LVB (licht 
verstandelijke beperking) plaats. Er is een gespecialiseerde 
zorgprofessional op het terrein van drugs en alcohol aanwezig 
die een relatie heeft met het wijknetwerk en die op school 
lichte hulp verleent.

ROC-studenten op MBO 1 en 2 niveau krijgen stevige 
ondersteuning 
Op alle 25 ROC-locaties (deze zijn allemaal VOS-
gecertificeerd) met MBO 1 en 2 niveau zetten we samen de al 
ingezette aanpak voort: 
Er is een gedragscode opgesteld met daarin opgenomen:
• Drugs, alcohol en onderwijs gaan niet samen
• Niemand zit onder invloed in de klas
• Ouders worden te allen tijde op de hoogte gebracht 

als student onder invloed is of een strafbaar feit heeft 
gepleegd

Alles dat volgens de wet strafbaar (handel, in bezit van 
harddrugs etc) is wordt direct door de school bij politie gemeld. 
In alle andere gevallen wordt de student met ouders naar de 
op de school aanwezige gespecialiseerde zorgprofessional 

op het terrein van drugs en alcohol doorverwezen. De student 
wordt in het zorgoverleg besproken en er volgt een SISA 
melding.

De scholen hebben training van docenten en voorlichting aan 
studenten geborgd in hun opleidingsplannen; 
Er is een gespecialiseerde zorgprofessional op het terrein van 
drugs en alcohol op school aanwezig die onderdeel is van de 
zorgstructuur zodat screening en hulp bij problematiek snel 
wordt geboden.

Jongeren die verzuimen van school worden 
gecontroleerd op gebruik
De ongeveer 30 leerplichtambtenaren van de afdeling Toezicht 
en Handhaving zijn in het eerste kwartaal 2016 getraind in 
het signaleren van alcohol- en drugsproblematiek. Zij komen 
bij de verzuimers thuis en gaan het gesprek aan, met de 
jongere en zijn of haar ouders, over mogelijke alcohol- en/
of drugsproblematiek. Bij gesignaleerde problemen wordt 
de jongere met instemming van ouders naar hulpverlening 
doorverwezen. Ook kunnen zij screenen op licht verstandelijke 
beperking en geestelijke gezondheidproblematiek. Als er een 
verwijzing naar HALT op grond van het verzuim plaatsvindt, 
nemen de medewerkers van Bureau HALT deze screening 
voor hun rekening.
Bij een verwijzing naar HALT moeten ouders wel instemmen 
met de Halt-afdoening. Als ze dat niet doen, wordt er proces-
verbaal opgemaakt. Datzelfde gebeurt als een leerling tijdens 
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zijn Halt-straf blijft verzuimen of de opgelegde Halt-afdoening 
niet naar tevredenheid uitvoert.

5.3 Thuis

Onder het domein Thuis verstaan we de omgeving waarbinnen 
jongeren geboren worden en opgroeien. Als jongeren niet bij 
hun ouder(s) opgroeien, zijn natuurlijk ook pleeggezinnen, 
samengestelde gezinnen, instellingen en andere 
opvoedingssituaties in beeld. Opvoeders spelen misschien 
wel de belangrijkste rol in de ontwikkeling van jongeren. Het 
is van groot belang dat ouders/opvoeders met hun kinderen 
scherpe afspraken maken over het niet gebruiken van alcohol 
en drugs. Onderzoek toont aan dat als ouders/opvoeders 
hun kinderen verbieden alcohol te gebruiken zolang ze nog 
geen 18 jaar zijn, die kinderen later beginnen met alcohol en 
op latere leeftijd minder zwaar drinken. Kinderen die niet of 
nauwelijks blowen, hebben een beter besef van normen en 
vertonen minder risicovol gedrag. Binnen onze aanpak krijgen 
ouders, opvoeders en professionals ondersteuning bij de 
opvoeding en begeleiding van kinderen en jongeren op het 
gebied van alcohol- en drugsgebruik. We nemen de volgende 
maatregelen:

Ouders geven het goede voorbeeld
Er worden gedurende de looptijd van dit programma 30 
bijeenkomsten georganiseerd waar ouders die zich via 
verschillende welzijnsorganisaties en het CJG aanmelden 
(we bereiken er minimaal 400) informatie krijgen over de rol 
die zij spelen bij het voorkómen van drugs- en alcoholgebruik 
door hun kinderen. Zij geven het goede voorbeeld, hanteren 
strenge regels, signaleren adequaat en zoeken zonodig tijdig 
hulp.
Ouders krijgen voorlichting over de effecten en signalen van 
gebruik bij jongeren en leren deze te herkennen. Ze krijgen 
tips voor het goede gesprek en het maken van controleerbare 
afspraken met hun kind(eren). Ook weten zij waar ze terecht 
kunnen voor vragen over het handhaven van de afspraken die 
mogelijk door hun kinderen niet worden nagekomen, zoals bij 
onder andere Youz en CJG.

Ouders zijn goed geïnformeerd
Voor zowel ouders als jongeren zijn er relevante websites: 
PuberenCo.nl en Maakjekeus.nl. Deze websites geven 
de juiste informatie over middelen en opvoedadviezen 
en worden via verschillende kanalen onder de aandacht 
gebracht. We sluiten aan bij de landelijke NIX 18-campagne 
die de verschillende doelgroepen via de verschillende media 
bereiken. 

Jongeren verplicht met ouder(s) op bezoek bij 
verslavingszorg
Jongeren (onder de 18) kunnen voor eenvoudige delicten door 
politie naar Bureau Halt worden verwezen. Als bij de HALT-
afdoening, die is opgelegd ivm alcohol- of drugsbezit of bij een 
delict waarbij alcohol- en/of drugsgebruik is geconstateerd, 
een zorgelijke score op alcohol- en drugsgebruik wordt 
vastgesteld wordt de jongere verplicht met ouder(s) op 
gesprek te komen bij de jeugdafdeling van de verslavingszorg. 
Dit is niet vrijblijvend. Als dit zorgtraject niet volgens afspraak 
wordt doorlopen gaat de Halt-verwijzing terug naar de politie 
met de mededeling dat de afdoening is mislukt. Jongeren en 

ouders weten dan dat er een proces verbaal wordt opgemaakt. 

Jongeren worden overal geconfronteerd  met de norm: 
geen drugs en alcohol
Tijdens wijkbijeenkomsten met bewoners, ondernemers, 
opvoedorganisaties, onderwijsinstellingen en andere 
stakeholders wordt de norm rond alcohol- en drugsgebruik 
geformuleerd en wordt afgesproken hoe deze in de hele wijk 
wordt uitgedragen. Op deze wijze zien jongeren in de wijk op 
alle fronten dezelfde, eenduidige norm. 
In de wijken, minimaal 10, waar de gezamenlijke norm 
is opgesteld en uitgedragen, spreken bv. de wijkagenten 
jongeren aan die zich niet aan de norm houden en gaan zij 
het gesprek met hun ouders aan. Doorverwijzing naar HALT 
behoort daarbij tot de mogelijkheden. 

Professionals signaleren vroegtijdig
Professionals als jeugd- en jongerenwerkers zijn getraind 
in het signaleren van alcohol- en drugsproblematiek en het 
toepassen van de juiste screeningsinstrumenten. Zij kennen 
de wet rond alcoholgebruik en verstrekking. 
Medewerkers van de 42 wijkteams krijgen training in het 
(tijdens keukentafelgesprekken) signaleren van drugs- 
en alcoholproblematiek. Ook de mogelijke rol van licht 
verstandelijke beperkingen en de geestelijke gezondheid komt 
aan de orde. Zeker daar waar huiselijk geweld aan de orde 
is, is het screeningsinstrument Assist een goede manier om 
objectief vast te stellen of er alcohol- of drugsmisbruik aan de 
orde is. Hulpverleners nemen bij plegers van huiselijk geweld 
het screeningsinstrument Assist af. Hiermee hebben ze snel 
inzicht of er drugs- of alcoholproblematiek in het spel is. Ook 
andere professionals die met jongeren werken zijn toegerust in 
het vroegtijdig herkennen van alcohol en drugsproblematiek. 

Rotterdam start met Leerlijn Drugs & Alcohol voor 
toekomstige professionals
Binnen de opleiding Social Works richt Hogeschool Rotterdam 
een leerlijn ‘Drugs & Alcohol en GGZ- problematiek’ in. 
Hiermee worden toekomstige werkers in het jeugdveld goed 
toegerust voor de uitvoering van hun werk.

Jongeren informeren jongeren
Per 1 november 2015 start een projectteam van Rotterdamse 
jongeren en preventie professionals, dat een communicatie 
en voorlichtingsstrategie gaat ontwikkelen die aansluit bij de 
digitale en interactieve (beeld-) cultuur van leeftijdsgenoten. 
Hierbij zullen meerdere communicatie kanalen en -vormen 
worden gecombineerd. De campagne start januari 2016, en 
moet jaarlijks tussen de 1000 (2016) en 5000 (2018) jongeren 
bereiken. 
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Alle inspanningen uit dit programma Drugs en Alcohol 
II worden gefinancierd uit bestaande middelen van 
gemeentelijke directies. 

Uitgaven subsidies uitvoering programma Drugs en Alcohol II

  jaren 2015 2016 2017 2018
  Kosten (in euro’s) 1.394.000.- 1.394.000.- 1.394.000.- 1.394.000.-

Bijlage 1:

Financiën
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1. Doelstelling jongeren algemeen
We gaan voor een sterke vermindering van drugs- en 
alcoholgebruik onder jongeren. We willen dat in 2018 het 
gebruik onder 14-/15-jarigen minstens is gedaald met 15% 
(bij ooit alcohol van 27% in 2013 naar 23% in 2018; wel eens 
geblowd daalt van 4% naar 3,4% en wel eens aan binge 
drinken gedaan zakt van 9% naar 7,7% in genoemde periode).

Deze doelstelling wordt gemeten met E-movo dat door het 
CJG wordt uitgevoerd op scholen.

2. Doelstelling risicogroepen en -settings
Afname van drugs- en alcoholgebruik onder risicogroepen: 
onder jongeren op het praktijk- en speciaal onderwijs en op de 
eerste twee niveaus van de ROC’s  is begin 2018 het gebruik 
van alcohol en drugs gedaald met 10% ten opzichte van alle 
scores in 2013. (zie kader hoofdstuk 2) 

Deze doelstelling wordt gemeten door een extern bureau en 
de serviceorganisatie Onderzoek en Business Intelligence.

3. Doelstelling ten behoeve van verbetering 
naleving
• Verhoging van de naleving van de Drank- en Horecawet: 

begin 2018 is de naleving op het doorschenken in de 
horeca in hotspotgebieden en in sportkantines gestegen 
met 10% ten opzichte van voorjaar 2015.

• De naleving van de nieuwe leeftijdsgrens van 18 is met 
100% gestegen ten opzichte van voorjaar 2015. (van 28% 
naleving begin 2015 naar 56% in 2018)

Deze doelstelling wordt gemeten door een extern 
onderzoeksbureau. Mysteryshoppers bezoeken de 
verschillende branches (supermarkten, slijterijen, 
avondwinkels, sportverenigingen en horecagelegenheden) 
en rapporteren hun bevindingen. Het onderzoek richt zich 
op het hanteren van de leeftijdsgrens (18 jaar) en op het 
doorschenken aan jongeren in ‘kennelijke staat’. Dit onderzoek 
heeft in het voorjaar van 2015 plaatsgevonden. Het streven is 
deze meting elk voorjaar uit te voeren.

Bijlage 2:

Programma-
monitor

4. Doelstelling normbesef en publiek draagvlak
We willen dat ouders/opvoeders en andere Rotterdammers de 
norm ‘Onder de 18 geen alcohol’ en dat blowen niet normaal 
is, onderschrijven en uitdragen. 
Het doel is dat in 2018 het percentage Rotterdammers dat 
dit onderschrijft met minstens 10% is gestegen ten opzichte 
van 2014. (We willen dat het percentage voorstanders van de 
leeftijdsophoging naar 18 jaar stijgt van 75% (2014) naar 85% 
(2018) en dat het percentage dat af en toe blowen accepteert, 
daalt van 72% (2014) naar 65%.)

Deze doelstelling wordt gemeten met de Omnibusenquête die 
jaarlijks door de serviceorganisatie Onderzoek en Business 
Intelligence wordt uitgezet.
 ** Bron: JMR speciaal monitor ZonMw uitgevoerd door OBI 

 *** IVO onderzoek
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Bijlage 3:

De cijfers van 
gebruik 2013 
op een rij

* E-Movo monitor op het reguliere onderwijs 
** Bron: JMR speciaal monitor ZonMw uitgevoerd door OBI 
 *** IVO onderzoek
(1) Binge drinken: 5 of meer glazen per gelegenheid in de 4 weken voorafgaand aan het 
onderzoek

Scholieren/
studenten per 
schooltype
Ooit alcohol 
gedronken
Binge drinken 
ooit
Wel eens 
geblowd
Wel eens hard-
drugs gebruikt

Regulier VO*

27%

9%

4%

Niet 
beschikbaar

Voortgezet 
Speciaal 
Onderwijs**
65%

9,3%

16,5%

Niet 
beschikbaar

Praktijk-
onderwijs**

60%

9,5%

16%

Niet 
beschikbaar

ROC MBO  
1 en 2***

22%

5%
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