In Control of Alcohol & Drugs
‘In Control of Alcohol & Drugs’ is een bovenregionaal samenwerkingsverband om het alcohol- en drugsgebruik
onder jongeren te voorkomen en verder terug te dringen. De 16 gemeenten uit Noord-Holland Noord, GGD
Hollands Noorden, Brijder Jeugd, GGZ Noord-Holland Noord, L!NK Projecten en Veiligheidsregio NoordHolland Noord werken in het programma samen.
Sinds 2019 is de organisatiestructuur van ‘In Control of Alcohol en Drugs’ veranderd. Vanaf 1 januari 2019 is
het project beëindigd en zijn de werkzaamheden en taken die behoren bij ‘In Control of Alcohol en Drugs’
vanuit de minimale variant overgeheveld naar GGD Hollands Noorden. De taken die geborgd zijn bij GGD
Hollands Noorden worden hieronder uiteen gezet. Per taak wordt aangegeven welke deelactiviteiten dit jaar
worden uitgevoerd.

Onderzoek & Advies
Jongvolwassenenmonitor
De opgeleverde resultaten van de JVM 2021 verder benutten
• Focusgroep/werkgroep JVM organiseren.
• Opleveren themarapport mentale gezondheid.
• Vergelijken met resultaten andere regio’s en het landelijke onderzoek 2022.
Nalevingsonderzoek
Uitvoering van het uitgestelde nalevingsonderzoek 2021, bij voorkeur in het voorjaar.
•
Voorbereiden van het nalevingsonderzoek in samenwerking en afstemming met gemeenten door
middel van een werkgroep/klankbordgroep.
•
Uitvoerende partij ondersteunen bij de opzet en uitvoering van het nalevingsonderzoek.
•
Faciliteren van gemeenten in de duiding van de resultaten en de mogelijkheden om gevolg te geven aan
de resultaten. Bij dit alles rekening houdend met de nieuwe Alcoholwet die sinds juli 2021 van kracht is
(o.a. focus op wederverstrekking).
•
Ontwikkelen, promoten en onderhouden van (online) aanbod voor alcoholverstrekkers i.s.m. Brijder
Jeugd.

Interventies & Voorlichting
Interventiekaart
•
Up to date houden van de interventies in samenwerking met de werkgroep zodat de kwaliteit geborgd
blijft (Gemeenten, GGD, GGZ, Brijder Jeugd en L!NK).
•
Lay-out van de interventiekaart meer toepassen op de doelgroepen: ouders, professionals en jongeren.
•
Ontwikkelen evaluatieformat voor uitgevoerde interventies.

Interventies
•
Het voeren van adviesgesprekken op VO, MBO en HBO scholen in samenwerking met
Jeugdgezondheidszorg. In deze gesprekken adviseert de ambassadeur scholen over de Gezonde
School pijlers en ontvangen de scholen een schriftelijke uitwerking en verdere ondersteuning indien
gewenst.
•
Advisering en ondersteuning bieden bij het Gezonde School certificeringstraject voor het
themacertificaat ‘Roken, alcohol- en drugspreventie’.
•
Actief onder de aandacht brengen van het ondersteuningsaanbod Gezonde School
•
Promoten en stimuleren deelname aan SmokeFree Challenge.
•
In 2022 zal extra focus liggen op het versterken van de contacten binnen het
basisonderwijs, praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, MBO en HBO instellingen.
•
Organiseren van een pilot voor het uitvoeren van een NIX18 pubquiz voor ouders en pubers
Voorlichting
•
Verspreiden van minimaal 2 nieuwsflitsen Sport naar sportverenigingen, inclusief attenderen op
mogelijkheden vanuit ‘In Control of Alcohol & Drugs’.
•
Verspreiden van een maandelijks 'Weetje' aan de ouders die zich hebben geabonneerd voor de
maillijst van 'In Control of Alcohol & Drugs' en het aantal abonnees vergroten.
•
Waar wenselijk verzorgen presentaties over ‘In Control of Alcohol & Drugs’, bijvoorbeeld bij
raadsvergaderingen of bijeenkomsten gericht op preventie.

Campagnes & Communicatie
Campagnes
Aansluiten bij en regionaal uitrollen van landelijke campagnes, acties en materialen. De precieze
planning voor NIX18 campagnes worden in de loop van 2022 duidelijk. Naar verwachting zal het gaan
om;
• Implementeren van de herijking in de boodschap van NIX18: van NIX is de afspraak naar NIX is
duidelijk.
• De tweede editie van 'Wel zo Sportief' gericht op naleving bij sportverenigingen.
• Herhaling van de campagne NIX zonder ID, waarbij de aftrap plaatsvindt in NHN.

Daarnaast richt ‘In Control’ zich op:
•
Voorbereiding en uitvoering van de derde editie van de regionale zomercampagne.
•
Actieweek ‘Zien Drinken Doet Drinken’ uitvoeren, afhankelijk van de landelijke plannen van Alcohol
Alliantie Nederland en het Trimbos-instituut.
•
Evaluatie Ikpas 2022 en coördinatie en werving van IkPas 2023.
•
Een campagne gericht op wederverstrekking n.a.v. nieuwe Alcoholwet.
Webinar reeks
•
Mei: voor ouder met kinderen op het VO, wat je als ouder moet weten over drugs, uitgevoerd door
Brijder Jeugd.
•
Juni: voor ouders met kinderen op het PO over de overgang naar de middelbare school.
•
September: voor ouders met kinderen in de leeftijd 12+, over hoe in gesprek te gaan met je puber.
•
November: Zien Drinken Doet Drinken voor ouders met kinderen op het PO in samenwerking met
Brijder Jeugd.
Na afloop van een webinar ontvangen deelnemers een overzicht van de belangrijkste informatie. In 2022
onderzoeken we de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een E-zine voor ouders.

Leesmap
Het verzamelen en plaatsen van nieuwsberichten en documenten en dit overzicht 12x per jaar
verspreiden binnen het netwerk om zo kennis en best practices te delen.
Communicatie algemeen
•
Het uitvoeren van PR taken via de website, social media en persberichten en contact met de
media.
•
Het ontwikkelen en verspreiden van toolkits voor de campagnes in 2022 onder gemeenten en
partners, zodat zij de campagnes naar eigen wens kunnen uitdragen.
•
Ontwikkelen en verspreiden van eigen (social media) materiaal voor de social media kalender.
•
Beantwoorden van mondelinge en schriftelijke persvragen of vragen van publiek, inwoners en
scholieren/studenten.
•
Verspreiding van intoxicatiecijfers alcohol en/of drugs van de Veiligheidsregio, 4x per jaar.

Regionale en bestuurlijke afstemming
In 2022 ligt de nadruk op besluitvorming over de toekomst van het programma. De huidige opdracht
loopt aan het eind van het jaar af.
Commissie Zorg & Veiligheid
•
Zorgdragen voor bestuurlijke afstemming en voorbereiding van de drie vergaderingen samen
met de ambtelijke voorbereidingswerkgroep.
•
Faciliteren van besluitvorming over de toekomst van het programma ‘In Control‘.
Regionale afstemming
•
Regionale en lokale afstemming (advisering) met gemeenten, partnerorganisaties en intern bij
de GGD (met name JGZ, Strategisch beleid, Gezondheidsbevordering, Epidemiologie en DMT)
middels werkgroepen en overleggen.
•
3x per jaar organiseren van een bovenregionale bijeenkomst voor gemeenten en partners waar
inspiratie wordt gedeeld en de agendapunten voor de Cie. Z&V worden besproken.
•
Middels kwartaaloverzichten gemeenten en partners informeren over de stand van zaken van
de uitvoering van de taken, financiën en verdere ontwikkelingen.

Overige actiepunten
Bijwonen studiedagen
Doel: kennis opdoen aan de hand van laatste inzichten en ideeën, ten behoeve van de kwaliteit van het
programma (bijv. NIX18, studenten).
Versterken integrale samenwerking
• Integrale samenwerking met Jeugdgezondheidzorg (JGZ GGD HN) en GGZ NHN op het onderwerp
Mentale Gezondheid onder jongeren.
• Samenwerking zoeken en/of onderhouden met regionale en landelijke organisaties zoals NH Samen
Veilig, TeamAlert en NOC*NSF.
• Inbedden Jeugd Alcohol en Drugs in integrale jeugdaanpak en lokale preventieakkoorden van
gemeenten.

