STAD in Europe
Ervaringen met de vertaling van een
succesvolle Zweedse aanpak voor de horeca
naar een festivalsetting in Rotterdam

De STAD in Europe pilot is van 2016 tot en met 2018 uitgevoerd in de gemeente
Rotterdam. Deze pilot is gebaseerd op de succesvolle Zweedse STAD-aanpak
(Stockholm Prevents Alcohol and Drug problems). Doel van deze aanpak is via
community interventies minderjarig en overmatig alcoholgebruik en daaraan
gerelateerde incidenten terug te dringen. Dit wordt gerealiseerd door in te zetten op
het beperken van de beschikbaarheid van alcohol en het vergroten van de publieke
bewustwording over de risico’s van minderjarig en overmatig alcoholgebruik.

Dankzij de STAD-aanpak zijn in Zweden goede resultaten geboekt in het terugdringen van
doorschenken aan dronken horecabezoekers, alcoholverkoop aan minderjarigen en alcohol
gerelateerde incidenten. Met financiering van de Europese Commissie is het STAD in Europe
project in het leven geroepen om te onderzoeken of de Zweedse STAD-aanpak vertaald kan
worden naar andere landen en andere settings. In totaal hebben 7 landen meegewerkt aan dit
project, waarbij de aanpak is uitgevoerd in zowel het reguliere uitgaansleven als op festivals, in
de publieke ruimte en op private plekken (zoals het aanpakken van thuis drinken). De landen die
hebben meegewerkt in dit project zijn Nederland, Zweden, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Duitsland,
Tsjechië en Slovenië. Hieronder worden de ervaringen van de pilot in Nederland beschreven.

Doel van de pilot
Het hoofddoel van de pilot was het beperken van de beschikbaarheid van alcohol voor
dronken uitgaanders en minderjarigen. Belangrijke factor hierin is het mobiliseren van alle
relevantie publieke en private stakeholders, om gezamenlijk hiermee aan de slag te gaan. Met
de stakeholders is gewerkt aan 1) het vergroten van de naleving onder barpersoneel van weten regelgeving omtrent doorschenken en schenken aan minderjarigen en 2) het aanmoedigen
van een proactieve manier van toezichthouden die bijdraagt aan de naleving van wet- en
regelgeving. Vooraf was de verwachting dat het werken aan deze doelen leidt tot een betere
naleving en beperking van de beschikbaarheid van alcohol, waardoor er minder wordt gedronken
door minderjarigen, er minder festivalgangers dronken zijn en er minder incidenten plaatsvinden.

STAD op de Opening van het Strandseizoen in Hoek van Holland
In Nederland is de pilot uitgevoerd in een festivalsetting: De Opening van het Strandseizoen
in Hoek van Holland. Dit festival is gekozen omdat het een van de grootste festivals is in de
gemeente Rotterdam. Bij de start van de pilot gaven lokale stakeholders aan dat het alcoholgebruik
tijdens dit evenement relatief hoog is en er relatief veel gezondheidsincidenten plaats vinden als
gevolg van alcoholgebruik. Hoek van Holland ligt ver van de stad Rotterdam af en wordt omringd

door de gemeente Westland. De meeste bezoekers van het festival komen uit deze gemeente.
Overmatig alcoholgebruik lijkt voor veel bezoekers onderdeel van de festivalervaring. Daarnaast is
de naleving van leeftijdsgrens en de naleving van het verbod op doorschenken onvoldoende. De
prioriteit ligt meer bij het regelen van de veiligheid op het festival en minder op de preventie van
overmatig alcoholgebruik en daaraan gerelateerde problemen. In de pilot is ingezet op het thema
alcohol, omdat dit in deze specifieke setting de meeste aandacht vraagt.

Aan de slag in Hoek van Holland
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Sinds de start van de pilot in 2016 is er veel werk verricht onder leiding van het projectteam,
bestaande uit beleidsmedewerkers van de gemeente en beleidsadviseurs van het Trimbos-instituut.
Om het probleem goed in kaart te kunnen brengen en relevante stakeholders te identificeren is
een needs assessment uitgevoerd. Vervolgens is een lokale werkgroep geformeerd, waarin alle
publieke partijen zitting hebben gehad. Horecaondernemers hebben geen onderdeel uitgemaakt
van deze werkgroep, omdat dit voor hen moeilijk te combineren bleek met hun dagelijkse
werkzaamheden. Om de horecaondernemers wel vanaf het begin te betrekken bij de ontwikkeling
van de interventies en op de hoogte te houden van de voortgang, hebben meerdere individuele
contactmomenten plaatsgevonden met het projectteam. Op 25 mei 2017 vond de eerste meting
(0-meting) plaats in Hoek van Holland. Dit vormde het startschot voor het implementatietraject. In
dit traject zijn barpersoneel en toezichthouders getraind in het werken volgens de principes van de
STAD-aanpak en zijn ondernemers meegenomen in het uitdragen van deze principes. Vervolgens
vond op 10 mei 2018 de vervolgmeting plaats, waarin is gekeken of en in welke mate er effecten
van de aanpak te zien waren.

Resultaten
Het is gelukt om alle drie de kerncomponenten van de STAD-aanpak in Hoek van Holland uit
te voeren. Dit is in het bijzonder te danken aan de inzet van de horeca, toezichthouders en de
gemeente Rotterdam. Zij hebben zich gezamenlijk ingezet om de pilot tot een succes te maken.
De STAD-aanpak lijkt vertaalbaar naar een festival setting, waarin een mix van reguliere horeca
en festivalterreinen aanwezig is. Hierbij zien we dat:
• Een integratie van lokale interventies leidt tot een betere samenwerking tussen stakeholders
en betere resultaten.
• Het project ertoe heeft bijgedragen dat de relatie tussen betrokken partijen is verbeterd en
inzicht heeft gegeven in:
-- Hoe publieke stakeholders geïnspireerd en geholpen kunnen worden om aan de slag te
gaan met gezamenlijke doelen.
-- Hoe private stakeholders geïnspireerd en geholpen kunnen worden om aan de slag te
gaan met dezelfde doelen als die van publieke stakeholders.
• De training van barmedewerkers en toezichthouders in dezelfde werkprincipes leidt tot een
betere en prettiger samenwerking die (naar verwachting) leidt tot betere uitkomsten.
• Alle stakeholders enthousiast zijn over werken met de STAD-aanpak en van plan zijn deze
manier van werken door te zetten.
Door deze enthousiaste samenwerking is de naleving verbeterd, zowel ten aanzien van de
leeftijdsgrens (van 23,1% naar 50%) en de naleving van het verbod op doorschenken (van 0%
naar 25%). Er wordt vaker alcohol geweigerd aan minderjarigen en dronken bezoekers komen
minder vaak de feestterreinen op. Ook lijkt het barpersoneel beter in staat om dronkenschap
te herkennen. Naast deze verbeteringen is ook een daling te zien in het aantal alcohol
gerelateerde gezondheidsincidenten (van 20 in 2017 naar 4 in 2018). Hierbij moet echter wel de
kanttekening geplaatst worden dat er verschillen waren in externe factoren tussen het festival
in 2017 en 2018: in 2017 was het beduidend warmer dan in 2018 en in 2018 waren andere
maatregelen ten aanzien van crowd management en crowd control.

