
Ben jij ook zo geschrokken van enkele nieuwsberichten in de media in de 

afgelopen weken? Jonge mensen die komen te overlijden door drugsgebruik. 

Soms omdat ze het 'gewoon een keertje wilden proberen'.

Drugsgebruik is niet normaal maar in de maatschappij zien we een toenemende 

mate van normalisering. Dat heeft ook onze grootschalige monitor uitgewezen. 

Hier willen we in de regio Oost-Babant tegengas op geven. Dat is een traject 

van een lange adem. En iets dat we samen moeten doen. In Oost-Brabant hebben we daarom onze 

krachten gebundeld in het regioproject SKIP. In deze nieuwsbrief kun je lezen welke mooie stappen 

we de afgelopen periode weer hebben gezet en wat er binnenkort aan gaat komen. 

Vragen over SKIP?

Neem dan gerust contact met mij op via:

06 - 12 70 23 60 of danielle.van.pareren@novadic-kentron.nl of kijk op onze website www.skipdietrip.nl 

Groeten Daniëlle van Pareren

Projectleider SKIP 

Op woensdag 9 november organiseerden we 

in de Mainstage van Dynamo in Eindhoven 

een netwerkbijeenkomst voor alle 

jongerenwerkers in Oost-Brabant. Ruim 60 

jongerenwerkers uit de regio waren van de 

partij.

We praatten hen bij over de laatste 

ontwikkelingen van SKIP, de resultaten van de 

monitor en gingen vooral ook in gesprek met 

elkaar. Rode draad in deze gesprekken was 

welke rol/positie de jongerenwerker inneemt 

en kan en wil innemen als het gaat over 

denormaliseren van drugsgebruik. Daarnaast 

haalden we ook informatie op bij de 

jongerenwerkers. Hoe werken de jongerenwerkers nu al aan drugspreventie? Waarmee zouden we hen 

vanuit het project kunnen ondersteunen?

De bijeenkomst werd geleid door Sanne en Tom Kooiman van Stichting Scherp (Home - Stichting 

SCHERP). Aan de hand van aansprekende video’s en pittige stellingen zorgden zij ervoor dat er een 

waardevolle discussie plaatsvond met en tussen de jongerenwerkers.

De ‘derde helft’ van de bijeenkomst stond vooral in het teken van netwerken en bijpraten.
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Op verzoek van de jongerenwerkers zelf wordt er ook in 2023 weer een netwerkbijeenkomst SKIP 

georganiseerd.

De gezamenlijke werkgroep 'Drugs bij evenementen' van SKIP en de 

bestuurlijke werkgroep evenementen (met deelnemers van OM, 

Politie, Ministerie van V&J,Veiligheidsregio, Novadic-Kentron en de 

evenementenbranche) werkt hard aan de handreiking 'Drugs bij 

Evenementen' die naar verwachting in het eerste kwartaal van 

2023 zal worden opgeleverd. Deze handreiking geeft gemeenten 

praktische tips en maatregelen (op gebied van vergunningverlening, 

preventie en repressie) wanneer er een (risicovol) evenement 

plaatsvindt in de gemeente. 

Deze werkgroep is daarnaast bezig met het ontwikkelen van een communicatiecampagne. Ook deze 

campagne wordt nog voor de start van het nieuwe evenementenseizoen gelanceerd. 

Alle weggebruikers hebben verschillende bestemmingen, maar 

één zelfde doel: veilig thuiskomen. Middelengebruik past daar 

niet bij. Samen met de provincie Brabant werken we vanuit SKIP 

samen om drugsvoorlichting in het verkeer te verdiepen en 

voorlichting vorm te geven. 

Eén van de projecten die we hebben opgepakt, is een 

samenwerking met het project TT-Projects (Totally Traffics 

Verkeerseducatie) Dit project richt zich op het Voortgezet 

Onderwijs en MBO-onderwijs in Nederland. Tijdens verschillende 

modules krijgen de leerlingen en studenten les in verkeersveiligheid. De module alcohol en drugs is in 

samenwerking met SKIP geactualiseerd naar de nieuwste preventie-uitgangspunten en aangepast aan 

SKIP bij Regionaal Veiligheidsoverleg

Op donderdag 10 november stond het Regionaal Overleg Veiligheid Oost-Brabant (ROV) voor de 

burgemeesters, OM, Politie en de beide Veiligheidsregio's in het teken van Evenementveiligheid, 

waarbij ook SKIP op de agenda stond. Burgemeester Caroline van den Elsen van de gemeente Boekel 

(lid van de stuurgroep van SKIP) en projectleider SKIP Daniëlle van Pareren gaven een presentatie over 

het project en de ideëen voor de toekomst en lichtten de monitor toe*.

De aanwezige bestuurders kregen de mogelijkheid hun vragen te stellen over het project, maar werden 

ook uitgedaagd om met elkaar het gesprek aan te gaan over hun persoonlijke normen en waarden ten 

aanzien van drugsgebruik in relatie tot hun professionele normen en waarden. 

Dat ons project SKIP en het onderwerp Denormalisering Drugsgebruik de aandacht krijgt tijdens een 

overleg dat voornamelijk gericht is op het Veiligheidsdomein is heel belangrijk. Om stappen te kunnen 

zetten, is een samenwerking tussen de domeinen Veiligheid en Gezondheid namelijk een absolute must. 

In de stuurgroep en diverse projecten van SKIP werken we met beide disciplines al samen. Burgemeester 

van den Elsen sloot de presentatie dan ook af met de oproep aan haar collega-burgemeesters om deze 

samenwerking ook binnen gemeenten te stimuleren.

*(lees hier het rapport van de monitor)

Drugs bij evenementen

Samenwerking met TT-Projects



het gedachtengoed van het project en het thema denormalisering. 

Ook op andere ‘verkeersthema’s’ kijkt SKIP momenteel nog met de provincie Brabant hoe we in 

samenwerking kunnen werken aan denormalisering van drugsgebruik i.r.t. verkeersdeelname.

De resultaten van onze monitor hebben uitgewezen dat 

jongeren het gebruik van cannabis in grote mate 

normaal vinden. Het is dan ook niet voor niets dat we 

dit onderwerp (cannabisgebruik) als een van de 

speerpunten binnen SKIP hebben gekozen. Om te 

komen tot een goed doordachte interventie die ook 

echt passend is bij de doelgroep en het onderwerp, 

hebben we de afgelopen weken een CASI-traject 

doorlopen. Het CASI-instrument is ontwikkeld door de 

Rijksoverheid en gericht op het bereiken van gedragsverandering.

Wat heeft dit opgeleverd?

De CASI-groep, met hierin een afvaardiging van communicatiemensen, preventiewerkers en mensen uit 

het onderwijs en het jongerenwerk, doorliepen met elkaar vier sessies. Deze sessies leverden 

uiteindelijk 100 ideeën op. Deze ideeën werden door de groep en door de projectorganisatie van SKIP 

geordend en beoordeeld via de COCD-box methode. 

Gamification

Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van de communicatieve interventie op basis van 

gamification gericht op de leeftijd 15-16 jaar. Het doel van deze interventie is om het aantal jongeren 

dat met cannabis start, te verminderen. Met het spel willen we deze jongeren voldoende vaardigheden 

(van zelfvertrouwen tot nee kunnen zeggen) meegeven om een keuze te maken om geen cannabis te 

gebruiken. Deze interventie is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 klaar en zal als pilot 

starten in het jongerenwerk.

Lees hier het CASI rapport

CASI-methode Cannabis

Wist je dat

Er per 1 januari 2023 een verbod op het gebruik van lachgas komt. Vanaf die datum staat lachgas op lijst 

II van de Opiumwet, wat betekent dat het dan onder andere verboden wordt om lachgas binnen of 

buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te verkopen of te hebben. Het doel van het verbod is 

om recreatief gebruik terug te dringen en het aanbod te beperken. Het professioneel gebruik van 

lachgas voor medische en technische doeleinden blijft wel toegestaan, net als het gebruik van lachgas 

als toevoeging aan voedingsmiddelen.

Lees hier meer:

Per 1 januari 2023 verbod op lachgas | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Interessante bijeenkomsten
• Congres | Verleden en heden van alcohol- en drugsvoorlichting in het onderwijs

Op woensdag 14 december as organiseert Novadic-Kentron samen met het Nationaal 

Onderwijsmuseum een studiemiddag over alcohol- en drugsvoorlichting in het onderwijs.

Kom je ook?! Meer informatie 

• Een groot team van Fontys | PULSED studenten organiseren op donderdag 1 december de 

Eindhovense Drugs Summit. Vanuit verschillende disciplines wordt er samengewerkt om toehoorders 

mee te nemen in de impact die drugs maakt op Eindhoven. Aanmelden kan nog. 



Regioproject Drugs

Het regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou’ is een samenwerkingsverband 

tussen 32 gemeenten in Oost-Brabant, de beide GGD-en in dit gebied (GGD 

BZO en GGD HvB) en Novadic Kentron. Doel van het project is om drugs en 

drugsgebruik te denormaliseren. Hiervoor richt het project zich op drie pijlers: 

• Onderzoek

• Communicatie en educatie (de campagne Skip die Trip) 

• Regionale afstemming van beleid op bijvoorbeeld het gebied van preventie 

en gezondheid en veiligheid.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan griffie@veldhoven.nl.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

Voor een goede ontvangst voegt u lvogels@meierijstad.nl toe aan uw adresboek.
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