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Samenvatting 

Op initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie vond in juni 

2014 een expertmeeting plaats rondom het thema Alcohol en Uitgaansgeweld. Hierin zijn ideeën 

gegenereerd rondom het tegengaan van alcohol gerelateerd uitgaansgeweld. De resultaten van 

deze expertmeeting werden in een beknopte planevaluatie theoretisch getoetst aan de hand van 

wetenschappelijke literatuur. Hierbij gold de volgende probleemstelling:  

“Is het aannemelijk dat de voorstellen uit de ‘Expertsessie Alcohol en Uitgaansgeweld’ van 26 juni 

2014 de kans op alcohol gerelateerde uitgaansagressie kunnen verminderen?” 

 

De ideeën uit de expertsessie zijn in vijf thema’s ondergebracht: 

1 Variatie in uitgaan, inrichting horecagebieden, zintuigbeïnvloeding 

2 Handhaving 

3 Bewustmaking van de risico’s 

4 Gedragsbeïnvloeding 

5 Marketing en verkoop 

 

Voor ieder van deze thema’s was de volgende onderzoeksvraag leidend:  

1 In hoeverre blijkt uit de beschikbare literatuur dat de voorgestelde maatregelen (op de te 

onderscheiden thema’s) bij kunnen dragen aan het terugdringen van alcohol gerelateerd 

uitgaansgeweld? 

Daarnaast de aanvullende onderzoeksvraag: 

2 Welke lessen kunnen getrokken worden uit de best practices op het gebied van de aanpak van 

(alcohol gerelateerd) geweld in uitgaansgebieden? 

 

Bij de planevaluatie is de definitie gehanteerd van de Landelijk programma Aanpak geweld (LpAg) 

van de Nationale politie. Deze definitie luidt: 

Uitgaansgeweld is niet gelegitimeerd, expressief geweld – niet zijnde huiselijk geweld – in een 

uitgaansgebied of op de wegen naar dit gebied, bestaande uit een verbale, fysieke en/of seksuele 

handeling gericht tegen personen. 

 

Werkwijze 

Voor de planevaluatie is een literatuurverkenning uitgevoerd waarin is onderzocht of de 

voorgestelde maatregelen reeds uitgeprobeerd en onderzocht zijn en zo ja, wat de mate van bewijs 

en de mate van effectiviteit van de maatregelen is. Als de maatregelen nog niet onderzocht zijn, is 

de theorie achter de stappen van de betreffende maatregelen getoetst.  

Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van meta-evaluaties en reviews, aangevuld met: 

 literatuur waaruit de achterliggende beleidstheorie blijkt; 

 evaluaties van afzonderlijke maatregelen of van integrale projecten. 

 

Op grond van de literatuur die in ons onderzoek is geanalyseerd brengen we de maatregelen onder 

in onderstaande matrix. Hierin worden maatregelen afgezet tegen een horizontale (X) as van ‘mate 

van bewijs’ en een verticale (Y) as die ‘mate van effectiviteit’ representeert. Eventuele 
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randvoorwaarden die mogelijk een rol spelen bij de uitvoering van de maatregelen en die mogelijk 

invloed kunnen hebben op de effectiviteit, worden in de matrix niet meegewogen. Hierover 

rapporteren we wel in de begeleidende tekst en conclusies.  

 

Figuur 1 Matrix voor beoordeling literatuur over maatregelen 

 

 

Veelbelovend Bewezen 
effectief

Niet 
veelbelovend

Bewezen 
ineffectief
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Uitkomsten theoretische toetsing 

De uitkomsten van de theoretische toetsing geven we weer in onderstaande overzicht. Hierin zijn 

per thema/lijn alle maatregelen opgenomen en beoordeeld in termen mate van bewijs en mate van 

effectiviteit . Voor de effectieve en veelbelovende maatregelen In het schema geven we tevens 

weer voor welke doelgroep hij geschikt is en welke randvoorwaarden hier mogelijk op van 

toepassing zijn.  

 

Overzicht maatregelen Alcohol en Geweld 

 
Categorie Maatregelen Doelgroep Randvoorwaarden 

LIJN 1    

EFFECTIEF Geen   

VEELBELOVEND Variatie in uitgaan Uitgaanspubliek Langetermijnaanpak 

 Inrichting uitgaansgebieden Uitgaanspubliek Kosten en benodigd draagvlak afhankelijk van 

type inrichtingsmaatregelen 

 Zintuigbeïnvloeding Uitgaanspubliek In buitenruimte relatief eenvoudig te realiseren; 

effect is moeilijk in te schatten. In 

horecagelegenheden is draagvlak ondernemers 

cruciaal. Soms zijn er juridische haken en ogen 

LIJN 2    

EFFECTIEF Interventie na 

alcoholmisbruik 

Drinkers die in ziekenhuis 

belanden/aangehouden 

worden 

Meeste effect bij gebruik boostersessie en 

persoonlijk feedback over alcoholgebruik 

 Training barpersoneel Uitgaanspubliek Ondersteuning van de leiding van 

horecaondernemers en in combinatie met 

handhaving verbod op doorschenking 

VEELBELOVEND SwipID Jongeren onder de 18 Draagvlak bij ondernemers 

 SUS-teams Uitgaanspubliek Tamelijk kostbaar door grote personeelsinzet. 

Handhavers moeten aan nodige competenties 

voldoen. 

 Vergroten groepscontrole Jongeren Draagvlak en goede organisatiegraad 

jongerenorganisatie 

 Collectieve 

horecaontzegging 

Uitgaanspubliek dat zich 

misdragen heeft 

Draagvlak bij horecaondernemers.  

Goede controle op verbod. 

 Pubwatch Uitgaanspubliek Draagvlak bij horecaondernemers 

 Invoering stewards  Uitgaanspubliek Zie sus-teams 

 Openbare Orde Team Uitgaanspubliek Zie sus-teams 

NIET 

VEELBELOVEND 

Verbod op doorschenken 

zonder adequate 

handhaving 

  

BEWEZEN 

INEFFECTIEF 

Training barpersoneel 

zonder handhaving 

  

LIJN 3    

NIET 

VEELBELOVEND 

Educatieve maatregel   

BEWEZEN 

INEFFECTIEF 

Voorlichting over risico’s   

 Massamediale voorlichting   
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LIJN 4    

EFFECTIEF Zelfbeheersing Alle doelgroepen Face to face of gericht via internet gegeven 

Presenteren sociale normen 

 Persoonlijke feedback Jongvolwassenen, 

probleemdrinkers 

  

WISSELEND 

EFFECTIEF 

Ouder interventies Minderjarigen, vooral leeftijd 

overgang basis- voortgezet 

onderwijs 

Richten op actieve ouderbetrokkenheid en 

vergroten opvoedingsvaardigheden 

Betrekken van ouders bij schoolinterventies 

Hoge opkomst onder ouders bevorderen 

VEELBELOVEND Nudges Veelbelovend in alle 

doelgroepen 

Oppassen voor contra-nudges 

Combineren met regelgeving en handhaving 

Testen op averechts effect 

 Sociale normen Veelbelovend in alle 

doelgroepen, specifiek 

minderjarigen en 

jongvolwassenen 

Rekening houden met ethische gevoeligheid  

 Rolmodellen Veelbelovend in alle 

doelgroepen, specifiek 

minderjarigen en 

jongvolwassenen 

Zorgen voor aansprekende rolmodellen 

 

 Alternatieve BOB Veelbelovend in alle 

doelgroepen, specifiek 

minderjarigen en 

jongvolwassenen 

 

LIJN 5    

EFFECTIEF Beperken reclame en 

marketing 

Minderjarigen en 

jongvolwassenen 

Creëren draagvlak fabrikanten en overheid 

Social marketing gebruiken 

 Tegengaan stuntprijzen/ 

verhogen prijzen 

Alle doelgroepen Draagvlak 

Wetgeving  

VEELBELOVEND  Tegengaan online markt Veelbelovend vooral bij 

minderjarigen 

Mogelijk maken handhaving 

 Afschaffen happy hours Veelbelovend vooral bij 

jongvolwassenen 

(uitgaanspubliek) 

 

NIET 

VEELBELOVEND 

Unit labeling   

 Tegengaan online markt   

 

Op basis van de theoretische toetsing kunnen per thema de volgende hoofdconclusies getrokken 

worden: 

 Lijn 1: Variatie in uitgaan, inrichting horecagebieden, zintuigbeïnvloeding 

De maatregelen uit deze lijn zijn nog weinig uitgeprobeerd of /en slechts in beperkte mate 

geëvalueerd, maar wel allen veelbelovend. 

 Lijn 2: Handhavingslijn 

Bij maatregelen uit lijn 2 valt op dat de betrokkenheid van de horeca bij handhaving met name 

in het buitenland grondig is geëvalueerd. Onder de voorwaarden dat training van personeel 

gecombineerd wordt met handhavingsactiviteiten (controles) en  dat er draagvlak is bij 

horecaondernemers is hier sprake van effectieve maatregelen die in Nederland navolging 

verdienen. Een combinatie met het in Engeland populaire Pubwatch-programma verdient 

overweging. 
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Daarnaast zien we de afgelopen jaren nieuwe vormen van handhaving ontstaan die vaak 

veelbelovend zijn. Het is wenselijk dat deze maatregelen de komende tijd geprobeerd en goed 

geëvalueerd worden zodat kaf en koren van elkaar gescheiden kunnen worden. 

 Lijn 3: Bewustzijnslijn 

De maatregelen uit de bewustzijnslijn zijn op zichzelf niet effectief om alcoholgebruik te 

verminderen. Bewustmaking van risico’s van alcoholgebruik via massamediale campagnes of 

via voorlichting op school blijken niet effectief om gedrag te veranderen. Massamediale 

campagnes kunnen wel zinvol zijn in combinatie met andere maatregelen bijvoorbeeld om 

publiek te informeren over nieuwe handhavingsmaatregelen of om lokale 

preventieprogramma’s te ondersteunen. 

Kanttekening hierbij is dat de kosten van traditionele massamediale campagnes hoog zijn. 

Interventie op school kan effectief zijn als dit ingevuld wordt met meer dan alleen het bewust 

maken van risico’s, bijvoorbeeld door jongeren ook weerbaarder te maken tegen de sociale 

invloed van leeftijdsgenoten. Daarmee komen we op het terrein van lijn 4. 

 Lijn 4: Gedragslijn 

De maatregelen in lijn 4 die zich richten op bewuste gedragsbeïnvloeding zijn bewezen 

effectief. Met de maatregelen die zich richten op onbewuste gedragsbeïnvloeding is minder 

ervaring en deze zijn dan ook nog zelden geëvalueerd. Deze maatregelen worden wel als 

veelbelovend beschouwd. Aan onbewuste gedragsbeïnvloeding kleven wel ethische 

vraagstukken. 

 Lijn 5: Marketing en verkoop 

De maatregelen in de vijfde lijn zijn effectief (beperken reclame en marketing) of veelbelovend 

(tegengaan stuntprijzen, format voor happy hours). We zien dit soort maatregelen in Nederland 

nog weinig toegepast worden; draagvlak bij horecaondernemers is een noodzakelijke 

voorwaarde. 

 Beste practices 

Integrale projecten waarin maatregelen uit verschillende lijnen gecombineerd worden, blijken 

vaak succesvol te zijn. In Nederland zien we bij dit soort projecten vooral combinaties van 

maatregelen uit de lijnen 2 en 4. Het verdient zeker aanbeveling deze aanpakken aan te vullen 

met maatregelen uit de eerste en vijfde lijn. 
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