
Kennismaking met 
STAP

STAP is gevestigd in Utrecht en zet zich 
in om de nadelige gevolgen van alcohol 
tegen te gaan. Het team van STAP bestaat 
uit negen goed opgeleide en gemotiveerde 
deskundigen en een aantal vrijwilligers. 
STAP werkt samen met de verslavingszorg 
in Nederland, de GGD-en en met een 
aantal landelijke instellingen. Met universi-
teiten voert STAP regelmatig onderzoeken 
uit. In Europa is STAP actief in Eurocare, 
een organisatie waarin vooral particuliere 
organisaties en NGO’s samenwerken.

STAP is onafhankelijk en werkt niet samen 
met de alcoholindustrie. Haar werk omvat 
drie kerngebieden:

• Alcoholreclame. STAP doet onderzoek 
naar de invloed van alcoholreclame 
en alcoholsponsoring. Ook analyseert 
zij in opdracht van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport de 
wijze waarop alcohol wordt gepromoot 
in Nederland. Samen met collega organi-
saties uit o.a. Italië en Zweden adviseert 
STAP overheden in Europa die duidelijke 
regels willen opstellen over alcoholre-
clame die jongeren beschermen. 

• Alcoholbeleid. STAP is beleidsadviseur 
van lokale en regionale overheden op 
het gebied van alcohol. Zo voert zij 
onderzoek uit, geeft advies bij alcohol-
projecten, helpt beleidsplannen ontwik-
kelen en organiseert studiedagen/studie-
reizen.

• Aandacht voor kwetsbare groepen. 
STAP voert projecten uit om het 
alcoholgebruik onder kinderen en 
jongeren tegen te gaan. Het project 
Alcoholvrijeomgeving.nl promoot de 
norm: geen alcohol onder de 16. Er is 
ook een speciaal project over alcohol en 
zwangerschap. Dit project benadrukt 
het belang om geen alcohol te drinken 
tijdens de zwangerschap. STAP heeft de 
website www.alcoholenzwangerschap.
nl ontwikkeld, geeft een gratis voorlich-
tingsbrochure uit over alcohol en zwan-
gerschap en adviseert verloskundigen. 

Bezoek
www.stap.nl
www.alcoholreclame.nl
www.alcoholbeleid.nl
www.alcoholenopvoeding.nl
www.alcoholvrijeomgeving.nl
www.alcoholenzwangerschap.nl
www.elsa-europe.org
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Een nieuw project van STAP om opvoeders een steun in de rug te geven

ALCOHOLVRIJEOMGEVING.NL
In Nederland beginnen kinderen gemiddeld op hun 12e jaar 
met het drinken van alcohol. Dat is schrikbarend vroeg omdat 
alcohol, in het bijzonder voor jonge mensen, erg schadelijk 
is. Alcohol remt de ontwikkeling van de hersenen. Ook neemt 
de gevoeligheid voor verslaving sterk toe als je er jong mee 
begint. Amerikaanse onderzoekers hebben vastgesteld dat 
wie voor zijn 15e jaar regelmatig alcohol drinkt, een vier keer 
zo’n grote kans op alcoholverslaving ontwikkelt. STAP is niet 
tegen alcoholgebruik, maar neemt wel krachtig stelling tegen 
het drinken op te jonge leeftijd. Al in 2002 wees STAP ouders 
en opvoedingsdeskundigen erop dat iedere vorm van alco-
holgebruik voor kinderen en jongeren onder de 16 jaar moet 
worden afgeraden. Met geld van donateurs ontwikkelde STAP 
de website www.alcoholenopvoeding.nl en publiceerde zij het 
boekje “Mag ik ook een glaasje?” voor opvoeders. 

STAP heeft geconstateerd dat zowel het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, universitaire onderzoekers 
en instituten zoals het NIGZ en het Trimbos-instituut meer 
aandacht zijn gaan besteden aan het thema ‘alcohol en opvoe-
ding’. STAP wil het accent van de website daarom verschuiven 
naar het thema: een alcoholvrije omgeving. Het aanbod van 
drank op schoolfeestjes, thuis, op vakantie, in de horeca en 
de invloed van reclame dragen bij aan de populariteit ervan 
onder 16-minners. Daarom dringt STAP aan op het letterlijk 
terugdringen van de aanwezigheid van alcohol in de leefomge-
ving van jongeren. Het doel van de actie van STAP is de norm: 
‘geen alcohol onder de 16 jaar’ zoveel mogelijk in de praktijk 
waar te maken. Concreet wil STAP die ouders, vrijwilligers en 
professionals ondersteunen die een alcoholvrije leefomgeving 
voor hun kinderen wensen. 

STAP is afhankelijk van de steun van donateurs en fondsen. 
Wilt u STAP steunen, leest u dan de achterzijde van deze 
nieuwsbrief.

“Het nieuwe project van STAP richt zich niet tegen alcoholgebruik. Het is 

bedoeld om ouders, docenten, sportleiders, jeugdleiders en recreatiemedewer-

kers, die willen dat hun kinderen in een alcoholvrije omgeving opgroeien,  

te ondersteunen.” (Wim van Dalen, directeur STAP)

ALCOHOLVRIJEOMGEVING.NL

STAP neemt het initiatief tot het inventariseren, bundelen, 
promoten en implementeren van veelbelovende alcohol-
vrije praktijkvoorbeelden (zogenaamde ‘good practices’). Het 
betreft scholen voor het voortgezet onderwijs die hun acti-
viteiten (feesten, kampen) alcoholvrij organiseren, jongeren-
werk dat creatieve alcoholvrije activiteiten voor 16-minners 
organiseert, sportverenigingen die geen alcohol schenken als 
er jongeren onder de 16 jaar aanwezig zijn, voorbeelden van 
alcoholvrije vakanties, horecaondernemers die aantrekkelijke 
alcoholvrije evenementen organiseren en ouders die ervoor 
kiezen hun kinderen tot 16 jaar alcoholvrij op te voeden. 
Een concreet eindproduct van het project is de webomgeving 
alcoholvrijeomgeving.nl. 

Kent u praktijkvoorbeelden van particulieren of organisa-
ties die al actie ondernemen voor een alcoholvrije omge-
ving voor tieners? Wanneer u ons kunt helpen aan goede 
praktijkvoorbeelden voor de website of wanneer u vragen 
of opmerkingen heeft over dit project, dan kunt u bellen 
naar 030-6565041 of een e-mail sturen naar info@stap.nl.

Even voorstellen 

Nieuwe medewerkers van STAP

v.l.n.r.: Denise van Poppel (lokaal alcoholbeleid), Gerjanne Lammers (alcoholvrijeomgeving.nl), Danielle 

Boot (projectassistent), Avalon de Bruijn (monitoring Europese alcoholmarketing), Esther van den 

Wildenberg (monitoring alcoholmarketing Nederland), Birgit ten Berg (alcohol en zwangerschap).

Persberichten van STAP in 2007:
Alcoholreclame op tv leidt direct tot meer alcoholgebruik (13/11)

Reclame Code Commissie vaak machteloos bij oordeel over alcoholreclame (31/10)

Alcoholvrije scholen in opkomst (4/10)

Regulering alcoholreclame in Europa niet beschermend voor jongeren (26/9)

Accijnsverhoging alcohol gemiste kans (18/9)

Groot aantal jonge alcoholslachtoffers in Zuidoost-Brabant (30/8)

Alcohol nauwelijks besproken tijdens zwangerschap (23/8)

STAP vraagt Bavaria te stoppen met ‘angst-commercial’ (27/6)

TNO-Advies ‘Glaasje meer per dag’ onverantwoord (19/6)

Nieuwe alcohol shots aantrekkelijk voor jongeren (6/6)

Brede aanpak alcohol werkt voor veiligheid en gezondheid (8/5)

Jongeren vinden alcoholincidenten ‘cool’ (2/4)

Happy hours en andere prijsacties in 1 op de 3 cafés (22/3)

Europeanen vóór waarschuwingslabels op drank (15/3)

Lagere accijns op alcohol leidt tot meer doden (20/2)

Voorstel beperking alcoholreclame effectief (6/2)

Jongeren gevoelig voor alcoholreclame (16/1)

Al deze berichten zijn te lezen op: www.stap.nl.

Steun STAP
Steun STAP in haar werk en wordt 
donateur; maak een bijdrage over van 
minimaal € 25,– op Postbanknummer 
291302 t.n.v. Stichting Alcoholpreventie 
te Utrecht of schrijf een briefje naar 
STAP, Postbus 8181, 3503 RD Utrecht. 
Mailen kan ook: info@stap.nl.

Uitgave:
STAP (Stichting Alcoholpreventie)
Utrecht, december 2007
Postbus 8181, 3503 RD Utrecht
telefoon (030) 65 65 041
fax (030) 65 65 043
email: info@stap.nl

STAP pleit voor een effectief alcoholbeleid van de overheid en zet zich in voor publieke bewustwording van de risico’s van alcohol.

Wij waarderen het zeer als u onze stichting steunt. Donateurs worden via de 
nieuwsbrief geïnformeerd.

Homepage website Alcoholvrijeomgeving.nl



STAP stimuleert het concept alcoholvrije school in Nederland

Alcoholvrije school in opkomst
STAP stelt scholen die kiezen voor een alcoholvrij feest of een 
alcoholvrij schoolkamp als voorbeeld voor collega-scholen die 
alcoholgebruik toestaan. Daarmee introduceert STAP het con-
cept van de alcoholvrije school. 
Het alcoholbeleid van deze scholen en hun ervaringen met 
alcoholvrije feesten staan met naam en toenaam op de website 
www.alcoholvrijeomgeving.nl.

Scholen lijken zich bewust te worden van het belang van een 
alcoholvrije tienertijd, blijkt uit onderzoek van STAP onder 
215 scholen. Aan de scholen is gevraagd wat zij van het initi-
atief vinden om veelbelovende praktijkervaringen van school-
feesten en schoolkampen te beschrijven en voor iedereen 
toegankelijk te maken via het web. Ruim 80% van de scholen 
staat positief ten opzichte van dit initiatief. Meer dan de helft 
(55%) heeft aangegeven er zeker gebruik van te willen gaan 
maken. Uit dit onderzoek blijkt ook dat een aantal scholen er 
bewust voor kiest leerlingen niet te confronteren met alcohol, 
ook niet bij buitenschoolse activiteiten.

Incidenten op schoolkampen hebben er op een aantal scholen 
toe geleid dat er gekozen is voor een ‘zero tolerance’ beleid op 
werkweken en excursies. Dit betekent dat er geen alcohol mag 
worden gedronken of gekocht. Er volgen soms zware sancties 
bij het overtreden van de regels waarbij bijvoorbeeld leerlin-
gen op kosten van de ouders naar huis worden gestuurd.

Er blijkt geen waterdicht systeem te zijn om alcoholgebruik 
onder de zestien jaar te voorkomen als er op schoolfeesten 
wel wordt geschonken voor 16-plussers. Bijna tweederde 
van de scholen (65,1%) uit het onderzoek geeft ook aan te 
maken te hebben met jongeren die stevig onder invloed op 
het schoolfeest komen. Steeds meer scholen laten daarom 
leerlingen bij de ingang blazen. Wie boven de toegestane 
norm scoort, wordt de toegang tot het feest geweigerd.

Oosterlicht College Nieuwegein: Scholengemeenschap 
vmbo, havo, atheneum, gymnasium
“Werkweken zijn in principe alcoholvrij. Hier mag geen alcohol 
gedronken worden (mits de leiding bij hoge uitzondering 
1 biertje of wijntje toestaat aan leerlingen van 17, 18 jaar). 
Voor deze week organiseren we een ouderavond. En tijdens deze 
ouderavond tekenen ouders en leerlingen een contract dat zij bij 
misbruik van de regels op eigen kosten naar huis zullen worden 
gestuurd. Dit is ook echt wel eens gebeurd. Dat levert wel een 
hele heisa op, maar duidelijk zijn is heel belangrijk.” 
(directeur ondersteunende diensten)

Stanislascollege Delft, locatie Reinier de Graafpad: 
vmbo-havo
“De leerlingen moeten steekproefsgewijs blazen. Iedereen die 
boven de o scoort moet zijn schoolpas inleveren en wordt naar 
huis gestuurd. De ouders worden dan gebeld dat hun kinderen 
niet zijn toegelaten op het schoolfeest. Bij veel alcoholgebruik 
worden ouders gebeld met het verzoek om de kinderen op te 
komen halen. Kinderen die tijdens het feest abnormaal gedrag 
vertonen, moeten ook blazen. Elke discussie over wel of geen 
alcoholgebruik wordt uitgesloten. Het apparaat geeft het 
immers aan.” (veiligheidscoördinator)

Voor meer informatie over alcoholtesters, kijk op www.alcoholvrijeomgeving.nl.

‘In de schaduw van de drinker’
door Willem de Kleijnen

Voor de buitenwereld hebben 
de meeste probleemdrinkers 
een redelijk onopmerkzaam 
bestaan. Maar wat gaat er 
schuil achter de deur van een 
zware drinker? Wat als drinken 
van alcohol niet meer alleen 
bij sociale gelegenheden plaats-
vindt, maar door de drinker 
beleefd wordt als dagelijkse 
noodzaak? 
Wat moeten partners, familie 
en vrienden dan doorstaan? 

Willem de Kleijnen beschrijft in dit boekje elf waargebeurde 
verhalen uit de omgeving van probleemdrinkers. Uit de verha-
len blijkt dat aan het principe van de niet-drinkende Bob veel 
bezwaren kunnen kleven. Immers de niet-drinker moet vaak 
de gekste gedragingen van de drinker tolereren en dat is des te 
pijnlijker als het zijn of haar partner betreft. 
Wim van Dalen: ‘Dit boekje roept feitelijk de omgeving van de 
probleemdrinker op om uit de schaduw te treden en zich niet 
meer te laten ringeloren door zijn wispelturige en manipula-
tieve gedrag.’ 
In het laatste hoofdstuk is ruimte gereserveerd voor tips 
die je als niet-drinker kunt gebruiken om in actie te komen 
tegen je drinkende partner. Dit gedeelte van het boekje is tot 
stand gekomen door Roel Kerssemakers van de Jellinek te 
Amsterdam.
De auteur van het boekje, Willem de Kleijnen, is als psycho-
loog werkzaam in een team van hulpverleners van een trau-
mahelicopter. De meeste verhalen uit dit boekje putte hij uit 
zijn ervaringen als hulpverlener. 

Het boekje is te bestellen bij STAP onder nummer U.2007.14. 
Per mail: bestelling@stap.nl. 
Het boekje kost € 10, – excl. verzendkosten. 

Trendrapport 2006 
Monitoring van trends en innovaties op het gebied van alco-
holmarketing in 2006
Auteur: E. van den Wildenberg
Het rapport is te bestellen bij STAP onder nummer U.2007.10.
Per mail: bestelling@stap.nl. 
Het rapport kost €17,50,– excl. verzendkosten.

Alcoholreclame aangeklaagd
Een analyse van de afhandeling van klachten over alcoholre-
clame 2003-2006
Auteur: S.B. Kerkhof
Het rapport is te bestellen bij STAP onder nummer U.2007.02.
Per mail: bestelling@stap.nl. 
Het rapport kost € 20,– excl. verzendkosten.

Nieuwe uitgaven van STAPProject Alcoholvrijeomgeving.nl

In de schaduw van de drinker…

Nederland kent ruim een miljoen mensen die te 
veel drinken. Je hebt ze in alle soorten. Het zijn 
vooral mannen en soms zijn ze verrassend jong. 
De meesten kennen een onopvallend en aangepast 
bestaan en het kan jaren duren voordat ze vastlopen. 
Hun lichaam kan dan de drank niet meer aan, 
ze blijven té vaak weg van hun werk of ze krijgen 
een akkevietje met de politie. 

Maar hoe vergaat het al die jaren de partners, 
vrienden of werkgevers van de probleemdrinkers? 
De authentieke verhalen van Willem de Kleijnen 
doen een boekje open over wat het betekent om in 
de schaduw te staan van de mateloze drinker. 
Al lezend verbaas je je over de eindeloze tolerantie 
van zijn of haar omgeving. 

Dit boekje roept de omgeving van de probleem-
drinker op om uit de schaduw te treden en zich niet 
meer te laten ringeloren door het wispelturige en 
manipulatieve gedrag. 
Met dank aan Roel Kerssemakers van de Jellinek te 
Amsterdam die in het laatste hoofdstukje beschrijft 
wat je kunt doen als je het helemaal gehad hebt met 
je drinkende vriend of partner.

Wim van Dalen
directeur STAP 

STAP- Stichting Alcoholpreventie

Willem de Kleijnen In de
schaduw 

van de drinker

In
 d

e
 s

c
h
a
d
u
w
 v

a
n
 d

e
 d

r
in

k
e
r
 | W

ille
m
 d

e
 K

le
ijn

e
n

STAP signaleert dat steeds meer horecaondernemers en parti-
culieren grootschalige, succesvolle, alcoholvrije tienerfeesten 
organiseren in uitgaansgelegenheden. 

Organisator FRIS-feest: “Wij proberen de werkelijkheid van het 
uitgaan zo dicht mogelijk te benaderen, dus organiseren wij fees-
ten in echte disco’s (…). Met de FRIS-feesten proberen we jonge-
ren te leren dat je ook leuk kunt stappen zonder alcohol.”

STAP ondersteunt deze alcoholvrije initiatieven, maar ziet ook 
graag dat deze door jongerenorganisaties zonder winstoog-
merk worden georganiseerd. Het is wenselijk dat jongeren hun 
eerste ‘stapervaringen’ in een alcoholvrije omgeving hebben en 
zullen merken dat uitgaan zonder alcohol ook erg gezellig kan 
zijn.

Alcoholvrije feesten

Drink veilig en 
lekker alcoholvrij
In opdracht van de ANDO (Algemene Nederlandse 
Drankbestrijders Organisatie) heeft Gerjanne Lammers van 
STAP de brochure “Vrouwen en recepten voor alcoholvrije 
drankjes” vernieuwd. Het eindresultaat is een informatie c.q. 
receptenboekje voor zowel jongeren als volwassenen, ‘Drink 
veilig, alcoholvrij’. Het hoofdthema van het boekje is de ‘alco-
holvrije omgeving’. Voor volwassen komen de thema’s: alco-
holvrije opvoeding, alcoholvrije werkplek, alcoholvrije verkeers-
deelnemer en alcoholvrije zwangerschap aan bod. Bovendien 
bevat dit deel elf alcoholvrije receptideeën. Het deel voor jon-
geren heeft zeven recepten en bevat de thema’s: alcoholvrije 
feestjes, alcoholvrij deelnemen aan het verkeer en alcoholvrij 
sporten. 

Voor meer informatie over het boekje kunt u contact opnemen 
met STAP.

Veel gebruikte alcohol-

tester door scholen


