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Alcohol en jongeren  

in de gemeente Noordoostpolder 

 

Wat is er al en waar liggen kansen? 
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Aanleiding 

Alcoholgebruik onder jongeren is al enige jaren een belangrijk thema binnen de gemeente 

Noordoostpolder. Uit de gezondheidsenquête van GGD Flevoland (2011)1 blijkt dat er in de 

Noordoostpolder meer jongeren drinken ten opzichte van de andere Flevolandse gemeenten. 

Daarnaast is het aantal jongeren dat doet aan ‘binge drinken’ ernstig toegenomen. Om beter zicht 

te krijgen op het alcoholgebruik onder jongeren heeft de gemeente in 2011 aanvullend onderzoek 

laten doen naar o.a. de ernst en omvang van het probleem op een aantal gebieden (welzijn, 

gezondheid, leefbaarheid en veiligheid) 2. Nu staat de gemeente op het punt om die informatie om 

te vormen naar concrete activiteiten.  

Om met (nieuw) in te zetten activiteiten daadwerkelijk meerwaarde te hebben, is een goed beeld 

van het huidige activiteiten-aanbod in de gemeente essentieel. Hiermee worden eventuele hiaten 

zichtbaar. Daarom heeft de gemeente aan GGD Flevoland de opdracht gegeven om inzicht te geven 

in het huidige aanbod rond het thema ‘alcohol & jongeren’ in de Noordoostpolder. 

 

  

                                                
1 GGD Flevoland (2011), Scholierenenquête 2010/2011 
2 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder 
GGD Flevoland & Intraval 2011. 
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Het ASE-model is één van de meest gebruikte 

theorieën rond gedragsverandering, waarbij 

attitude, sociale omgeving en eigen-effectiviteit als 

belangrijke interne voorspelers (determinanten) van 

gedrag worden gezien. Eigen-effectiviteit is het idee 

van iemand over diens capaciteiten en 

vaardigheden; m.a.w. acht iemand zichzelf in staat 

een bepaalde activiteit uit te voeren.  

Vanuit de literatuur zijn er aanwijzingen dat externe 

factoren (d.w.z. factoren die buiten het individu 

liggen) meer invloed hebben op gedrag (S.I. de 

Vries en anderen). Daarom is in dit model de 

(fysieke) omgeving toegevoegd.  

Gedragsverandering  

is het meest  

waarschijnlijk  

wanneer op  

alle determinanten  

wordt ingezet.  

 

Toelichting op het overzicht 

Het doel van onderstaande tabel is om snel zicht te geven op de bestaande hiaten in de 

preventieketen binnen de gemeente.  

Y-as 

Op de Y-as (verticaal) staan factoren die bepalend zijn voor het alcoholgebruik van kinderen en 

jongeren in de Noordoostpolder; de zogenaamde (gedrags)determinanten. Deze determinanten zijn 

gebaseerd op theorieën en konden, dankzij het eerdere onderzoek², specifiek worden ingevuld 

voor de lokale situatie. Hieronder worden kort de gebruikte theorieën toegelicht met behulp van 

een figuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X-as 

Op de X-as (horizontaal) staat de preventieketen (beschreven in de onderstaande figuur), waarbij 

onderscheid is gemaakt voor verschillende leeftijdsgroepen. Om een effectieve aanpak voor het 

thema ‘alcohol & jongeren’ te neer te zetten, dient op alle vlakken aanbod aanwezig te zijn. 

 

 

 

 

 

 

Figuur: Publieke gezondheidszorg, van universele preventie tot zorg 

Wat drijft iemand ertoe (overmatig) alcohol te 

gebruiken? Het Centrum Gezond Leven beschrijft de 

factoren die alcoholgebruik beïnvloeden middels 

onderstaand model. 

Effectieve alcoholpreventie, zowel op landelijk als 

op lokaal niveau, besteedt aandacht aan alle 

factoren in het model. Daarbij is het bij het 

onderwerp alcohol van belang om de nadruk te 

leggen op maatregelen die ingrijpen op de 

omgeving; alcoholgebruikers worden namelijk in 

sterke mate beïnvloed door hun omgeving. (Uit: 

Loketgezondleven.nl Bilthoven: RIVM, 

http://www.loketgezondleven.nl versie 2.15, 11 mei 2011) 
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Determinanten 
 

Huidig aanbod 

Universele preventie 
4-12 jaar 

Selectieve 
preventie  
4-12 jaar 

Universele preventie 12-18 jaar Selectieve 
preventie 12-18 
jaar 

Geïndiceerde 
preventie 12-18 
jaar 

Toeleiding tot 
zorg 

Kinderen/jongeren zijn 
nieuwsgierig naar 
alcoholgebruik (attitude) 

Op Tijd Voorbereid  
 
Wie kiest wat?* 

- Gastles en/of e-learningmodule 
(een onderdeel van Gezonde 
School en Genotmiddelen) 
 
Uitgaan kun je leren*** 
 
Website: JongIn NOP 
 
Ikken@lcoholcampagne 
 

- Leertraject Alcohol 
 
Spreekuur 16+ 
Kwintes 

Back On Track 
 
Aandacht Plus 
 
Zorg Advies Team 

Kinderen/jongeren weten 
niet wat de gevolgen 
kunnen zijn van alcohol 
gebruik op jonge leeftijd 
(attitude; kennis) 

Op Tijd Voorbereid  
 
Wie kiest wat?* 

- Gastles en/of e-learningmodule 
(een onderdeel van Gezonde 
School en Genotmiddelen) 
 
Website: JongIn NOP 
 
Ikken@lcoholcampagne 

- Leertraject Alcohol 
 
Spreekuur 16+ 
Kwintes 

Alcoholpoli in 
Lelystad of Sneek 
 
Zorgcoördinatie 
12+ 
 
Back On Track 
 
Aandacht Plus 
 
Zorg Advies Team 

Ouders vinden 
alcoholgebruik op jonge 
leeftijd geen probleem 
(attitude) 

Op Tijd Voorbereid** 
 
Folder en website voor 
ouders (onderdeel van 
Op Tijd Voorbereid, 
gericht op ouders) 

- Voorlichtingsbijeenkomst ‘Alcohol’ 
(onderdeel van Uitgaan kun je 
leren***, gericht op ouders) 
 
 

- Leertraject Alcohol Zorgcoördinatie 
12+ 
 
Back On Track 
 
Aandacht Plus 
 
Zorg Advies Team 

Ouders weten niet wat de 
gevolgen kunnen zijn van 
alcohol gebruik op jonge 
leeftijd (attitude; kennis) 

Op Tijd Voorbereid** 
 
Folder en website voor 
ouders (onderdeel van 
Op Tijd Voorbereid, 
gericht op ouders) 

- Voorlichtingsbijeenkomst ‘Alcohol’ 
(onderdeel van Uitgaan kun je 
leren***, gericht op ouders) 
 
 

- Leertraject Alcohol Alcoholpoli in 
Lelystad of Sneek 
 
Zorgcoördinatie 
12+ 
 
Back On Track 
 
Aandacht Plus 
 
Zorg Advies Team 

* Wie Kiest Wat? is een verzameling gastlessen van diverse organisaties, gecoördineerd door Buro Halt. Tijdens de gastlessen wordt o.a. het onderwerp alcohol behandeld. 
**  Het bereik/beïnvloeden van deze determinant is afhankelijk van het wel/niet organiseren van een ouderavond op school. De ervaring tot nu toe is dat de ouderavond niet  

wordt afgenomen omdat scholen een (te) lage opkomst verwachten. 
***  Deze activiteit kan vrij worden ingevuld door het voortgezet onderwijs en word uitgevoerd in de 3e klas. Dit is een kracht (het maakt het aanbod laagdrempelig in het  
      gebruik) en een valkuil omdat effect en bereik moeilijk meetbaar zijn. 
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Determinanten 
 

Huidig aanbod 

Universele preventie 
4-12 jaar 

Selectieve 
preventie  
4-12 jaar 

Universele preventie 12-18 jaar Selectieve 
preventie 12-18 
jaar 

Geïndiceerde 
preventie 12-18 
jaar 

Toeleiding tot 
zorg 

Ouders denken dat zij 

geen invloed hebben op 
het alcoholgebruik/de 
startleeftijd van hun 
kinderen (eigen-
effectiviteit) 

Op Tijd Voorbereid** - Voorlichtingsbijeenkomst ‘Alcohol’ 
(onderdeel van Uitgaan kun je 
leren***, gericht op ouders) 
 
Folder en website voor ouders 
(onderdeel van Uitgaan kun je 
leren, gericht op ouders) 

- Leertraject Alcohol Zorgcoördinatie 
12+ 
 
Back On Track 
 
Aandacht Plus 
 
Zorg Advies Team 

Kinderen/jongeren 
kunnen makkelijk aan 
alcohol komen (sociale 
invloed) 

- - - - - - 

Er worden thuis geen 
regels rond 
alcoholgebruik gesteld 
(sociale invloed) 

Op Tijd Voorbereid** 
 
Folder en website voor 
ouders (onderdeel van 
Op Tijd Voorbereid, 
gericht op ouders) 

- Voorlichtingsbijeenkomst ‘Alcohol’ 
(onderdeel van Uitgaan kun je 
leren***, gericht op ouders) 
 
 

- Leertraject Alcohol Zorgcoördinatie 
12+ 
 
Back On Track 
 
Aandacht Plus 
 
Zorg Advies Team 

Incidenten aangaande 
alcoholgebruik en 
kinderen/jongeren 
worden niet naar buiten 
gebracht (sociale invloed) 

- - - - Leertraject Alcohol - 

Kinderen/jongeren 
vinden het stoer om 
alcohol te drinken 
(sociale druk) 

Op Tijd Voorbereid  
 
Wie kiest wat?* 

- Gastles en/of e-learningmodule 
(een onderdeel van Gezonde 
School en Genotmiddelen) 
 
Uitgaan kun je leren*** 
 
Website: JongIn NOP 

- Leertraject Alcohol 
 
Spreekuur 16+ 
Kwintes 

Alcoholpoli in 
Lelystad of Sneek 
 
Zorgcoördinatie 
12+ 
 
Back On Track 
 
Aandacht Plus 
 
Zorg Advies Team 

* Wie Kiest Wat? is een verzameling gastlessen van diverse organisaties, gecoördineerd door Buro Halt. Tijdens de gastlessen wordt o.a. het onderwerp alcohol behandeld. 
** Het bereik/beïnvloeden van deze determinant is afhankelijk van het wel/niet organiseren van een ouderavond op school. De ervaring tot nu toe is dat de ouderavond niet  
   wordt afgenomen omdat scholen een (te) lage opkomst verwachten. 
*** Deze activiteit kan vrij worden ingevuld door het voortgezet onderwijs en word uitgevoerd in de 3e klas. Dit is een kracht (het maakt het aanbod laagdrempelig in het  
      gebruik) en een valkuil omdat effect en bereik moeilijk meetbaar zijn.  
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Wat valt op? 
 
In de tabel vallen verschillende punten op: 
 

1. Selectieve preventie is niet gevuld. Dat betekent dat er geen aanbod is voor kinderen en 
jongeren die een hoger risico hebben op het ontwikkelen van problemen met alcohol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Universele preventie is wel gevuld maar het bereik is klein, vooral rond het geven van 
voorlichting aan ouders. 
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3. Omgevingsfactoren  
In de literatuur wordt gesteld dat kinderen en jongeren zich vooral laten leiden door 
omgevingsfactoren als het gaat om wel of niet drinken van alcohol (al dan niet overmatig). In 
de tabel zijn er een aantal belangrijke omgevingsfactoren niet of nauwelijks ‘gevuld’, 
waaronder: 

o De sociale omgeving (ouders, leeftijdsgenoten etc.) ervaart het alcohol drinken op 
jonge leeftijd niet als probleem (attitude); 

o Ouders stellen geen regels; 
o Kinderen kunnen makkelijk aan alcohol komen; 
o Incidenten waarbij alcoholgebruik een belangrijke factor speelt, worden niet altijd naar 

buiten gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarbij is het aannemelijk dat een aantal omgevingsfactoren elkaar in stand houden. 
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Wat te doen? 
 
Bovenstaande overzicht en de conclusies worden gedragen door de gemeente en lokale partners. Om 
invulling te geven aan concrete activiteiten in een plan van aanpak, is het belangrijk dat de gemeente 
en lokale partners gezamenlijk een visie bepalen. Op die manier kan er optimaal gebruik worden 
gemaakt van de expertise van iedere partner, kunnen activiteiten direct worden aangepast op de 
bestaande werkwijze en wordt er draagvlak gecreëerd. De gemeente zal hierin de rol van 
regisseur/voorzitter aannemen en GGD Flevoland de rol van coördinator/secretariaat.  
 

Gezamenlijke visie gemeente en lokale partners 

Om die reden wordt er begin 2013 een bijeenkomst georganiseerd met lokale partners, waaronder 
Tactus, Carrefour, Politie, beleidsambtenaar Handhaving/Veiligheid, Integraal Gebiedsgericht Werken, 
beleidsambtenaar Jeugd, beleidsambtenaar Volksgezondheid, coördinator project ‘Keten’, werkgroep 
rond de nieuwe Drank- en Horecawet en GGD Flevoland. Tijdens de bijeenkomst wordt dit document 
als discussiestuk gebruikt. Het doel van de bijeenkomst is gezamenlijk de visie rond alcohol en 
jongeren in de gemeente te bepalen. Op basis van die gezamenlijke visie kunnen doelstellingen 
worden geformuleerd waaraan activiteiten worden gekoppeld. Afhankelijk van het verloop van de 
eerste bijeenkomst worden doelstellingen op dat moment of in een tweede bijeenkomst geformuleerd 
(eerste kwartaal 2013). 
 

Gezamenlijk Plan van aanpak 

Aan de hand van deze bijeenkomst(en) wordt het plan van aanpak geschreven door GGD Flevoland. 
Het plan van aanpak wordt aan het eind van het eerste kwartaal van 2013 afgerond en geaccordeerd 
door de betrokken partners.  
Het plan van aanpak bevat naast de gezamenlijke visie en doelstelling(en) in ieder geval een beknopte 
risicoanalyse, tijdsplanning en begroting. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over de frequentie 
van overleg en worden de overleggen voor 2013 gepland. 
 
  Participatie van jongeren en ouders 

Op dit moment is er weinig zicht op de behoeften van jongeren of hun ouders rond het onderwerp 
alcohol. Om met het plan van aanpak ook aan te sluiten bij die behoeften, wordt er tijdens de 
bijeenkomst ook besproken hoe jongeren en ouders worden betrokken. 
Op korte termijn wordt er via de website JongIn NOP een vraag over alcoholbeleid aan jongeren 
gesteld en bespreekt de beleidsambtenaar Jeugd met schooldirecteuren de mogelijkheid om een 
opdracht aan leerlingen van het Voortgezet onderwijs te geven over alcoholbeleid in de gemeente.  
 

Coördinatie vanuit GGD Flevoland 

GGD Flevoland is gevraagd om een offerte uit te brengen voor het coördineren van bovenstaande 
activiteiten. Deze offerte wordt in een apart document meegestuurd. Bij toekenning in de vorm van 
een beschikking, gaat GGD Flevoland graag aan de slag met een integraal plan van aanpak voor het 
onderwerp alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder 
 
 
  
 


