
Jaaroverzicht 2022
In opdracht van de 16 gemeenten uit Noord-Holland Noord werkt ‘In Control of 

Alcohol en Drugs’ met haar partners aan het gezamenlijke doel om het alcohol- en 
drugsgebruik onder jongeren te voorkomen en verder terug te dringen.

In dit verslag staan de uitgevoerde interventies en resultaten van het jaar 2022.
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Taak 1: Onderzoek & Advies

Jongvolwassenenmonitor (JVM)

De Jongvolwassenenmonitor is in 2022 niet uitgevoerd, maar staat voor 2023 weer op de planning. Dit 

onderzoek onder 16 t/m 25-jarigen wordt grotendeels gefinancierd door de afdeling Epidemiologie van de 

GGD. Zij verzorgen de uitvoering en 'In Control’ adviseert over de opzet en uitvoering van het onderzoek.

» Bekijk de Jongvolwassenenmonitor van 2021

Intoxicatiecijfers alcohol en/of drugs Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

‘In Control’ heeft deze kwartaalcijfers binnen hun netwerk verspreid. In deze rapporten vind je de alcohol-
en/of drugsvergiftigingen onder jongeren in de leeftijd 12-23 jaar. 

Nalevingsonderzoek naar de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop

Het nalevingsonderzoek is uitgevoerd van juli t/m oktober 2022. Er zijn bijna 700 hotspot locaties bezocht. 

De resultaten zijn in november aan bestuurders en contactpersonen van de 16 gemeenten gepresenteerd. 

Doel was om inzicht te krijgen in de naleving op de alcoholverkoop aan minderjarigen. De resultaten 

toonden de urgentie om naleving, met name bij sportkantines en horeca, te verbeteren via een 

gemeentelijke aanpak voor de komende periode.

» Lees het (pers)bericht en het onderzoek

Totale naleving in Noord-Holland Noord 2019 Totale naleving in Noord-Holland Noord 2022

Horeca
60%

Sportkantines
75%

Supermarkten
53%

Cafetaria’s
38%

Slijterijen
59%

Horeca
28%

Sportkantines
13%

Supermarkten
62%

Cafetaria’s
34%

Slijterijen
68%

Naleving bij interventie leeftijd & ID check

Leeftijd + ID
61%

Leeftijdsvraag
0%

ID vraag
77%

14 x gevraagd

Totaal van 358 bezoeken met de interventie leeftijd 
& ID check leidde tot naleving van 72%

303 x gevraagd 41 x gevraagd

Totale naleving Landelijk vs Noord-Holland Noord 2022

Horeca
24% vs 28%

Sportkantines
29% vs 13%

Supermarkten
63% vs 62%

Cafetaria’s
25% vs 34%

Slijterijen
71% vs 68%

Thuisbezorgen
10% vs 1%

https://gezondnhn.nl/jive?cat_open_code=cgd7c8whejdjcD&report=Jongvolwassenenmonitor2021
https://www.icoad.nl/nalevingsonderzoek/


Taak 2: Interventies & Voorlichting

Interventie aanbod
We bieden een digitaal overzicht van alle interventies die ingezet kunnen worden voor alcohol- en 
drugspreventie in het onderwijs, bij sportverenigingen etc. 
Eind 2022 is het eerste deel van dit aanbod gepubliceerd op de nieuwe website (voorheen 
Interventiekaart). Het tweede en tevens laatste deel zal in februari 2023 worden gepubliceerd. 
Hiermee is het interventie aanbod weer actueel, overzichtelijk en makkelijk aan te vragen.

» Naar het interventie aanbod

Interventies
Vanuit de regiobudgetten van ‘In Control’ kunnen o.a. scholen en gemeenten interventies aanvragen. 
» Meer informatie over interventies aanvragen
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adviesgesprekken op scholen

actieve scholen

adviesgesprekken elders (sport, ouderraad, 
gemeente, etc.)

adviesgesprekken Gezonde Sportomgeving
Regio Kop door Team Sportservice

certificaten Gezonde School: 
‘Roken, Alcohol- en Drugspreventie’

klassen deden de SmokeFree Challenge

lesboekjes Alcohol & Roken Praktijkonderwijs

LINK komt naar je toe

Highlights

In 2022 zijn er weer verschillende interventies ingezet. Het onderwijs had aan het begin van het jaar nog 
wat last van de coronamaatregelen, maar toch is er veel gebeurd rondom het thema Alcohol & Drugs, zoals:

4

Frisse Start scholen

Samen Fris scholen

jongerenvoorstelling Hot Spot

jongerenvoorstelling Dronken

oudervoorstelling Onder Invloed

Leren Signaleren trainingen 

scholen bestelden Bordspel Trip

Be Wise Think Twice school
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https://www.icoad.nl/interventiemenukaart/
https://www.icoad.nl/interventies/


Taak 3: Campagnes & Communicatie

‘In Control’ zet zich in om bewustwording over de risico’s van het gebruik van alcohol en drugs te vergroten 
door campagnes van o.a. NIX18 uit te dragen.

Campagnes
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Bezoekers op nieuwe website (sep t/m dec)

Aantal volgers op Facebook                          Aantal volgers op Instagram

Webinars georganiseerd                                Persberichten uitgestuurd

Toolkits verzonden naar gemeenten & partners ivm campagnes

geïnteresseerden op mailinglijst Kwartaalmail (3 edities)

geïnteresseerden op mailinglijst Weetjes (6 edities)

geïnteresseerden op mailinglijst Leesmap (6 edities)

Resultaten

Webinar: Alles wat je als opvoeder wilt weten over drugs – 12  mei
Tijdens het online webinar (364 aanmeldingen) vertelden twee preventiedeskundigen van Brijder Jeugd ouders 
o.a. wat er tegenwoordig regelmatig gebruikt wordt en tips over ‘in gesprek gaan’. We deelden na afloop een 
‘veelgestelde vragen’-sheet met antwoorden én een video waarin Brijder vragen uit het webinar toelichtte. 

Spoedcursus voor ouder & kind: De Grote Sprong, naar de brugklas – 21 juni
Op 21 juni waren er 2 online ouder & kind avondsessies via interactief theater voor ouders én kinderen (76
aanmeldingen). ‘De Grote Sprong’ is een spoedcursus in het omgaan met alle veranderingen en ontwikkelingen 
die ouders en kinderen tegenkomen als de middelbare school om de hoek komt kijken. 

Jongeren bewuster van gebruik alcohol & drugs – zomer 2022
Tijdens de zomercampagne trok Unity naar 3 parken en stranden in de regio’s om op een laagdrempelige manier 
in gesprek te gaan met jongeren over alcohol & drugs. Veel jongeren waren echt bewust bezig met alcohol en 
bleken steeds meer te kiezen voor de alcoholvrije alternatieven. Hierover ging ook een persbericht uit.

Webinar: In gesprek met mijn kind over alcohol & drugs – 29 september
Tijdens het online webinar (350 aanmeldingen) met acteurs vertelde Brijder Jeugd ouders over alcohol & drugs. 
We deelden na afloop een ‘veelgestelde vragen’-sheet met antwoorden uit. 

Wel Zo Sportief – oktober
Een campagne die zich richtte op de naleving van de NIX18 regel in sportkantines. ‘In Control’ riep regionale 
sportverenigingen via verschillende kanalen op om NIX18 pakketten te bestellen. Naast de landelijke campagne 
kon er via een regionale winactie € 750 gewonnen worden voor de clubkas met een leuke foto als NIX18 kantine. 

Zien Drinken Doet Drinken – november
Doel van deze actie was bewustwording bij ouders over het niet drinken in bijzijn van (hun) kinderen. Aandacht 
gegeven via een regionale driehoeksbordactie met een winactie (boek), mailing en bij wachtkamers huisartsen.

NIX Rondom de feestdagen & IkPas – december 2022
Samen met gemeenten en partners riep ‘In Control’ de inwoners van Noord-Holland Noord op om mee te doen 
aan IkPas om (hun) kinderen het goede voorbeeld te geven. Er waren in onze regio totaal 2688 geregistreerde 
deelnemers die hun alcoholgebruik op pauze zette tijdens Dry January (peildatum januari 2023).
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https://www.icoad.nl/bibliotheek/
https://www.icoad.nl/bibliotheek/
https://www.icoad.nl/webinar-alles-wat-je-als-ouder-opvoeder-wilt-weten-over-drugs/
https://www.icoad.nl/webinar-grote-sprong/
https://www.icoad.nl/zomer-2022-jongeren-bewuster-van-gebruik-alcohol-drugs/
https://www.icoad.nl/webinar-alles-wat-je-als-ouder-opvoeder-wilt-weten-over-drugs/
https://www.icoad.nl/winactie-voor-sportclubs-wel-zo-sportief/
https://www.icoad.nl/zien-drinken-doet-drinken/
https://www.icoad.nl/ikpas-ga-jij-de-uitdaging-met-jezelf-aan/


Taak 4: Regionale en bestuurlijke afstemming

Regionale afstemming
• Regionale en lokale afstemming (advisering) met gemeenten, partnerorganisaties en intern bij de 

GGD via werkgroepen en overleggen.

• 3x per jaar organiseren van een bovenregionale bijeenkomst voor gemeenten en partners waar 
inspiratie en informatie over lopende en toekomstige zaken wordt gedeeld en de agendapunten 
voor de commissie Zorg & Veiligheid worden besproken.

• Middels kwartaaloverzichten gemeenten en partners informeren over de stand van zaken van de 
uitvoering van de taken, financiën en verdere ontwikkelingen.

Commissie Zorg & Veiligheid
In 2022 heeft een ambtelijke en bestuurlijke rondgang plaatsgevonden over de voortzetting van ‘In 
Control of Alcohol en Drugs’. De Commissie Zorg & Veiligheid heeft tijdens de vergadering van 25 
november 2022 positief geadviseerd over de structurele borging van ‘In Control’ bij de GGD na 
transitiejaar 2023. De commissie stelt daarbij voor ‘In Control’ onder de Gemeenschappelijke 
regeling GGD te brengen. 

• Zorgdragen voor bestuurlijke afstemming en voorbereiding van de drie vergaderingen samen met 
de ambtelijke voorbereidingswerkgroep en bestuurlijk trekker.

• Faciliteren van besluitvorming over de toekomst van het programma ‘In Control‘.

Overig
• Deelname aan de landelijke werkgroepen van NIX18

• Overleggen met VWS/Trimbos/ Helder op School over het ontwikkelen van diverse campagnes en 
interventies rondom NIX18

• Kennismakingssessies georganiseerd voor nieuwe contactpersonen van gemeenten en partners

• Met Brijder inspiratiesessie verzorgd over de zomercampagne voor NIX18

• Advisering praatdocument 'Tips voor een open gesprek over alcohol en tabak' van gemeentelijke 
BOA’s

• Vragen van scholieren/ studenten beantwoorden en/of helpen met schoolopdrachten.

www.icoad.nl | invertentiesgezondheid@ggdhn.nl | 2022

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/pm0712-tips-voor-een-open-gesprek-over-alcohol-en-tabak/

	Dia 1: Jaaroverzicht 2022  In opdracht van de 16 gemeenten uit Noord-Holland Noord werkt ‘In Control of  Alcohol en Drugs’ met haar partners aan het gezamenlijke doel om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te voorkomen en verder terug te dringen. 
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5

