
Programma 
Drugs & Alcohol

Winst op talentontwikkeling, 
veiligheid en gezondheid

Overige resultaten
Met het programma Drugs & Alcohol zijn 
diverse nieuwe aanpakken gelanceerd 
die uniek zijn voor Nederland. 
Bijvoorbeeld de aanpak op ROC’s. 
Hiermee was Rotterdam de eerste 
gemeente in Nederland om problematiek 
onder deze doelgroep samenhangend 
aan te pakken. Datzelfde geldt voor de 
aanpak op speciaal onderwijs (‘Samen 
Slagen’), waar het gebruik zeer fors is in 
vergelijking met regulier onderwijs. Door 
een strikter schoolbeleid, interactieve 
lessen, betrokkenheid van ouders, 
training van docenten, screening van 
problematiek en een zorgprofessional 
die op school vroege hulp verleent, 
wordt gebruik en gerelateerde 
problematiek aangepakt.

De aanpak voor sportverenigingen, 
de Sportcode, is eveneens uniek in 
Nederland. Hiermee wordt ingezet 
op het verhogen van naleving. 
Betrokkenheid van ouders is een van 
de meest voorname pijlers van deze 
aanpak. Rotterdam is ook de eerste 
gemeente die alcoholvoorlichting 
geeft aan 9-jarigen en hun ouders als 
onderdeel van een integrale aanpak 
op school. Dit omdat ruim een kwart 
van de 10-jarigen al eens alcohol 
heeft gedronken. Na uitvoering van de 
aanpak vinden minder kinderen (11%) 
alcoholgebruik normaal dan ervoor 
(18%). Ouders gaan eerder in gesprek 
met elkaar over alcoholgebruik (51% 
na uitvoering van de aanpak tegen 
37% ervoor). Vanaf volgend schooljaar 

Rotterdam heeft de afgelopen 
collegeperiode met het programma 
Drugs & Alcohol stevig ingezet op 
het terugdringen van alcohol- en 
drugsgebruik onder jongeren tot 
23 jaar. Doel is het boeken van 
maatschappelijke winst door het 
aanpakken van de negatieve effecten 
van drugs- en alcoholgebruik door 
jongeren zoals schoolverzuim 
en -uitval, vandalisme, geweld, 
gezondheidsschade en instroom in 
zware vormen van zorg. 

De aanpak
De inspanningen uit het programma 
zijn gericht op het voorkomen van 
vroeg-, vaak- en veelgebruik en het 
vroegtijdig aanpakken van risicogebruik 
en aanverwante problematiek. Ofwel: 
het voorkomen van gebruik onder 
minderjarigen, het terugdringen van 
gebruik door risicogroepen en het 
terugdringen van gebruiksgerelateerd 
risicogedrag. 
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Preventie

Dit gebeurt door: 
•	 Grenzen stellen met beleid en 

regelgeving;
•	 Grenzen overdragen door het 

creëren van publiek draagvlak 
via voorlichting en educatie, het 
verhogen van normbesef; en 

•	 Grenzen bewaken door te zorgen 
voor naleving, met inzet van toezicht 
en handhaving.

zal het geven van  alcoholvoorlichting 
aan negenjarigen (groep zes) deel 
uitmaken van het bestaande aanbod aan 
interventies voor basisscholen. 

Al deze aanpakken hebben gemeen dat 
het hierbij niet enkel om voorlichting 
gaat, maar om grenzen stellen, 
overdragen en bewaken. Met deze en 
andere innovatieve en wetenschappelijk 
onderbouwde aanpakken heeft 
Rotterdam zich deze collegeperiode 
onderscheiden. Dat geldt ook voor het 
convenant met horecaondernemers 
die hun verantwoordelijkheid hebben 
genomen en gestopt zijn met prijsacties 
en happy hours. Daarnaast is deze 
periode veel andere inzet gepleegd, 
zo zijn er tijdens de looptijd van het 
programma 1.000 professionals getraind 
op het signaleren van en handelen bij 
middelengebruik. 

Meer informatie over het programma 
Drugs & Alcohol en de resultaten van 
het programma vindt u op  
www.rotterdam.nl/
programmadrugsenalcohol



Doelstelling en indicatoren
De algehele doelstelling van het 
programma luidt: In 2014 is het gebruik 
van alcohol en drugs onder jongeren 
tot 23 jaar met 10% afgenomen ten 
opzichte van 2009/2010.
Deze doelstelling is behaald. Het 
alcohol en drugsgebruik bij de 
referentiegroep (VO3) is gehalveerd 
in de programmaperiode. Zo is het 
percentage dat in de afgelopen vier 
weken alcohol heeft gebruikt gedaald 
van 34% naar 15%. Steeds meer 
jongeren beginnen later met drinken, 
blijkt uit deze resultaten. Zo is het 
percentage jongeren dat op 14- of 
15-jarige leeftijd al eens heeft gedronken 
afgenomen van 45% naar 27%. Ook 
het risicovolle drinken (bingedrinken) is 
gehalveerd: van 18% in 2009/2010 naar 
9% eind 2013. Uit het onderzoek blijkt 
dat jongeren eveneens later beginnen 
met het roken van hasj of wiet. Het 

percentage jongeren dat ooit al eens 
cannabis heeft gebruikt is afgenomen 
van 11% naar 4%. Het percentage 
recente cannabisgebruikers is gedaald 
van 5% in 2009/2010 naar 2% nu. 
Ook het combigebruik is gedaald: het 
percentage jongeren dat in de laatste 
vier weken zowel alcohol als drugs 
heeft gebruikt, is afgenomen van 4,4% 
naar 1,2%. 

Alcoholgebruik 2009-2010 2013

Percentage derdejaars dat ooit alcohol heeft gedronken 45% 27%*

Percentage derdejaars dat in de afgelopen 4 weken 
alcohol heeft gedronken

34% 15%*

Percentage derdejaars dat in de afgelopen 4 weken aan 
bingedrinken heeft gedaan

18% 9%*

Softdruggebruik 2009-2010 2013

Percentage derdejaars dat ooit softdrugs heeft gebruikt 11% 4%*

Percentage derdejaars dat in de afgelopen 4 weken 
softdrugs heeft gebruikt

5% 2%*

* Verschilt significant ten opzichte van de resultaten uit 2009-2010

leeftijdsgrenzen is gestegen met 26% 
en 9 procentpunten: van 34% naar 43%. 
Naleving dronkenschap is gestegen 
met 46% en 7 procentpunten: van 13% 
naar 20%. 
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De indicator ten behoeve van 
verbetering naleving luidt: In 2014 is 
de naleving in de hotspotgebieden 
gestegen met 10%. Onder naleving 
wordt verstaan: het niet schenken 
aan jongeren onder de 16 jaar en het 
niet doorschenken aan jongeren die 
onder invloed zijn van alcohol. Deze 
indicator is gemeten op basis van 
extern onderzoek in uitgaansgebieden, 
supermarkten en sportkantines waar 
veel jongeren komen. De naleving van 

De indicator risicogroepen en 
risicosettings luidt: In 2014 is het 
gebruik van alcohol en drugs onder 
ROC-studenten tot 23 jaar met 10% 
afgenomen ten opzichte van 2009/2010. 
Deze is niet behaald. Uit het onderzoek 
dat door IVO op ROC’s is verricht en 
later dit jaar wordt gepubliceerd, komt 
naar voren dat het gebruik toeneemt. 
De speciale aanpak die Rotterdam voor 
de ROC’s heeft ontwikkeld lijkt enig 
effect te hebben. Op locaties waar het 
Aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROC’s 
wordt uitgevoerd blijkt namelijk dat het 
soft- en harddrugsgebruik stagneert. 
Zo nam op locaties waar de aanpak 
niet wordt uitgevoerd het gebruik van 

softdrugs	het	afgelopen	jaar	significant	
toe van 21,5 naar 23,1%. Op locaties 
waar de aanpak wel wordt uitgevoerd, is 
er	geen	significante	wijziging	meetbaar.	
Voor harddrugs is hetzelfde te zien: 
op locaties zonder aanpak steeg het 
gebruik	significant	van	4,9%	naar	6%,	op	
locaties met een aanpak bleef dit stabiel. 
Voor alcoholgebruik in het afgelopen jaar 
is	geen	significante	verandering	te	zien.	
Voor recent gebruik is dat wel het geval: 
zo neemt het percentage zware drinkers 
en risicovolle drinkers in beide groepen 
toe. 

De indicator met betrekking tot 
normbesef en publiek draagvlak 
luidt: in 2014 is het indexcijfer met 
betrekking tot normbesef en publiek 
draagvlak gestegen naar 8 ten opzichte 
van de 7,5 in 2011. Deze indicator is 
niet behaald. Het publiek draagvlak 
is wel gestegen van 7,5 naar 7,6. Dit 
indexcijfer is gebaseerd op een achttal 
vragen die via de omnibusenquête 
aan een representatief deel van de 
Rotterdamse bevolking worden gesteld. 
De vragen gaan onder meer over de 
verantwoordelijkheid van ouders, de 
leeftijdsgrens voor alcoholverkoop en 
gebruik op school, in de sportsetting en 
op straat. Het percentage voorstanders 
van de leeftijdophoging naar 18 jaar is 
in 2013 gestegen naar 75% tegen 68% 
in 2011. Daarentegen vonden minder 
respondenten het erg als jongeren af en 
toe cannabis roken: 72% in 2013 tegen 
76% in 2011.


