
Gemeente Oudeveater 

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 
17R.00695 

Van College van burgemeester en wethouders 

Datum : 22 augustus 2017 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder L.W. Vermeij 

Portefeuille(s) : Gezondheidszorgen en Openbare Orde S Veiligheid 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

A. Kooistra 

8534 

kooistra.a@woerden.nl 

Onderwerp: 

Fase 2 van plan van aanpak drugsgebruik in Oudewater 

Kennisnemen van: 

De stappen die het college neemt bij de aanpak drugsgebruik in onze gemeente. 

Inleiding: 

Naar aanleiding van het rioolwateronderzoek naar het drugsgebruik in onze gemeente in 2016 en het 
GGDrU gezondheidsonderzoek van 2016 heeft Jellinek van januari t/m mei 2017 uitvoering gegeven aan 
fase 1 van het plan van aanpak. 

De aanpak kende twee sporen: 
- direct starten met preventie om het drugsgebruik op de kaart te zetten en te houden; 
- maken van een nadere analyse over het daadwerkelijk gebruik. 

De volgende acties zijn deels al uitgevoerd en zullen dit jaar ook nog uitgevoerd gaan worden: 
Publiekacties om het onderwerp drugsgebruik op de kaart te zetten en te houden; 
Voorlichting geven aan huisartsen en andere (zorg)professionals over preventie en 

behandelmogelijkheden; 
Communicatie aan inwoners over de risico's en de invloed van middelengebruik op het dagelijks 

leven; 
Diepte- interviews met sleutelfiguren en analyse van bestaand onderzoek en ervaringen; 
Het maken van een gemeente-analyse (gemeentethermometer drugs). 

Jellinek werkt met een preventiewerker voor Oudewater, dit om een 'vast gezicht' te zijn. Deze functionaris 
heeft op 11 april 2017 een presentatie aan de raad gegeven en contact gelegd en de verbindingen gezocht 
met verschillende partijen, om de acties zoals hierboven beschreven goed uit te kunnen voeren. Natuurlijk 
heeft zij ook een directe lijn met het Stadsteam. 



Fase 2 kent een looptijd van mei 2017 t/m december 2017. In deze periode wordt het vervolg gegeven aan 
de hierboven beschreven acties. Daarnaast worden inwoners en professionals kundiger gemaakt in het 
vroegtijdig signaleren van (problematisch) middelengebruik. De kosten hiervoor worden gedekt uit de 
bestemmingsreserve Sociaal Domein. Deze aanpak wordt versterkt door de gemeente door het opzetten 
van PR-campagne rond Meld Misdaad Anoniem (MMA) om de meldingsbereidheid t.a.v. drugshandel te 
vergroten. De gemeente Oudewater wil namelijk samen met omliggende gemeenten Montfoort, IJsselstein 
en Woerden de meldingsbereidheid vergroten en heeft Meld Misdaad Anoniem (MMA) gevraagd om een 
plan van aanpak. 
De vier gemeenten willen het drugsgebruik - in het bijzonder de daaraan gerelateerde drugshandel -
integraal aanpakken. Drugshandel veroorzaakt onveiligheid en overlast op straat. De kosten voor de PR-
campagne worden gedekt uit het Integraal veiligheidsbeleid. 

Kernboodschap: 

We gaan door met het plan van aanpak van Jellinek, waarbij we fase 2 ingaan. Fase 2 houdt in dat 
inwoners en professionals binnen Oudewater kundiger gemaakt worden in het vroegtijdig signaleren van 
(problematisch) middelengebruik. De toegang naar de hulpverlening voor Oudewaternaren wordt 
laagdrempelig. De rol van preventie verschuift hierbij meer naar toeleiding zorg. De kosten hiervoor worden 
gedekt uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Daarnaast wordt er een PR-campagne Meld Misdaad 
Anoniem (MMA) ingezet om de naamsbekendheid van MMA en de meldingsbereidheid t.a.v. drugshandel 
te vergroten. De kosten voor de PR-campagne worden gedekt uit het Integraal veiligheidsbeleid. 

Financiën 

Vervolg: 

De gemeenteraad wordt in het eerste kwartaal van 2018 geïnformeerd over de vervolgstappen van het 
college. 

Bijlagen: 

Offerte Jellinek geregistreerd onder corsanummer: 17.016924 
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1 Aanleiding 
De gemeente Oudewater is deelnemer binnen het alcohol preventieproject Nuchter Verstand (doelgroep; 
jongeren tot 18 jaar en hun omgeving), ook Jellinek is aangesloten binnen deze projectgroep en trekt hierbij 
samen op met de GGD-regio Utrecht en de tien aangesloten gemeenten. Er zijn in de afgelopen periode 
verschillende onderzoeken uitgevoerd wat een mogelijk beeld geeft over het middelengebruik in Oudewater 
(Drugsonderzoek vanuit de GGDrU, het Rioolwateronderzoek vanuit het KWR, Onderzoek Jeugdpunt). Deze 
uitkomsten zijn vanuit de gemeente Oudewater als zorgelijk geïnterpreteerd. 
In de periode van januari 2017 t /m mei 2017 heeft een preventiewerker van Jellinek een inventariserend 
onderzoek uitgevoerd; de gemeente thermometer. De resultaten hiervan en de aanbevelingen zijn in deze 
hieronder beschreven integrale aanpak terug te lezen. 

2 Jellinek, visie & werkwijze 
Jellinek is expert op het gebied van verslaving en koploper in verslavingszorg. Jellinek heeft als eerste in de 
verslavingszorg een TOP GGZ erkende afdeling en biedt daarmee kwalitatief hoogwaardige zorg en 
onderzoek. Jellinek biedt al meer dan 100 jaar behandeling en zorg aan mensen met problemen rond 
verslaving. We kunnen iedere vraag over risicovol middelengebruik beantwoorden. Van jongeren, van 
volwassenen en professionals. Jellinek is sterk in preventie én behandeling. Een unieke combinatie. We 
geven voorlichting, gerichte adviezen, trainingen en online zelfhulp. Dit doen we in persoonlijke gesprekken 
en via onze uitgebreide website. 

Jellinek Preventie werkt met de andere verslavingszorginstellingen in een landelijk verband samen om 
interventies te onderzoeken en te verbeteren qua effectiviteit. Het basispakket wat wij zullen aanbieden is 
daarmee goed beschreven en daar waar mogelijk bewezen effectief. Daarnaast sluit dit pakket aan 
interventies aan bij de pijlers zoals beschreven door het RIVM. Jellinek Preventie streeft ernaar objectieve 
informatie te geven zodat mensen een individuele keuze kunnen maken. Onze houding is hierin zoveel 
mogelijk oordeelvrij en open. 

3 Integrale aanpak 
Het RIVM heeft op haar website www.cgl.nl (Centrum voor Gezond Leven) een beschrijving gegeven van een 
integrale aanpak bij verschillende gezondheidskwesties. Effectieve preventie van middelenproblematiek 
binnen een Gemeente vraagt om een integrale aanpak. Dat betekent dat een Gemeente zich samen met 
uiteenlopende beleidsterreinen en partnerorganisaties richt op de verschillende factoren die van invloed zijn 
op gezondheid, veiligheid en opvoeding. Zo worden verschillende soorten maatregelen en interventies in 
samenhang ingezet voor diverse doelgroepen en hun omgeving. Om deze aanpak lokaal vorm te geven 
kunnen deze pijlers voor een integrale aanpak gebruikt worden: 

- Pijler 1: fysieke en sociale omgeving 
Een integrale aanpak van middelenproblematiek richt zich niet alleen op individuele jongeren en 
probleemgebruikers, maar ook op hun omgeving. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan rook vrije 
schoolpleinen, aanpassingen in de infrastructuur van aandacht wijken en het stimuleren van onderlinge 
betrokkenheid en sociale steun van buurtbewoners. 

- Pijler 2: regelgeving en handhaving 
Daarnaast is regelgeving en handhaving een belangrijke pijler bij een integrale aanpak. Bijvoorbeeld de 
nieuwe Drank- en Horecawet biedt gemeenten meer mogelijkheden voor preventief alcoholbeleid. Daarbij 
gelden landelijke regels voor alcoholverkoop en -gebruik, maar gemeenten hebben ook de mogelijkheid om 
lokale regels te bepalen voor horeca, para commerciële inrichtingen, detailhandel, openbare ruimte, 
evenementen en drankketen. 
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In Nederland is de Opiumwet van kracht. Hierbij wordt gewerkt met twee lijsten drugs. Op lijst 1 staan drugs 
met een onaanvaardbaar risico (zoals cocaïne, amfetamine, XTC, heroïne en LSD). Op lijst 2 staat de 
hennepplant waar hasj en wiet van gemaakt wordt. De wet maakt vervolgens een onderscheid in 
verschillende handelingen die strafbaar zijn. Strafbaar zijn: 
bezit, bereiding/productie, verkoop en export. Opvallend is dat gebruik op zich niet strafbaar is. 
Strafbare handelingen moeten opgespoord en bestraft worden. In de wet staat de strafmaat genoemd. De 
hoogste officieren van justitie (de procureurs-generaal) vaardigen ook nog zogenaamde richtlijnen uit. In 
deze richtlijnen staat beschreven aan welke strafbare feiten de politie de meeste aandacht moet geven en 
welke straf gegeven kan worden. 

- Pijler 3: voorlichting en educatie 
Een gemeente kan de kennis en bewustwording van de risico's rond middelenproblematiek vergroten. 
Binnen deze pijler vallen verschillende groepsvoorlichtingen, lesprogramma's vanuit DGSG binnen het 
Onderwijs en publiekscampagnes zoals bijvoorbeeld IkPas. Voorlichting heeft pas effect in combinatie met 
andere interventies, zoals bijvoorbeeld toezicht en een beperkte beschikbaarheid van alcohol. 

- Pijler 4: signalering en individueel advies 
Vroegtijdige signalering voorkomt dat problemen met middelen verergeren. Een gemeente kan activiteiten 
starten om mensen met een hoog risico op te sporen en een goede verbinding is met de eerste en tweede 
lijn te bevorderen. Daarnaast kan een gemeente zorgen voor een basisaanbod voor vroeg signalering en 
interventies. 

- Pijler 5: ondersteuning 
Hieronder vallen kortdurende adviesgesprekken, preventieve groepscursussen of programma's. 

4 Inzet Jellinek in Oudewater fase 1 
Er is vanuit Jellinek een Preventiewerker aangesteld om het 'vaste gezicht' te worden binnen Oudewater. Zij 
heeft contacten en verbindingen gelegd met verschillende partijen binnen Oudewater, om te komen tot 
deze integrale aanpak. De onderstaande vragen zijn hierin meenomen om een zo compleet mogelijk beeld te 
krijgen van wat er speelt in Ouderwater: 

- Welke zorgen zijn er bij zorgverstrekkers binnen Oudewater als het gaat om middelengebruik 
(huisartsen, stadsteam, wijkagent, psychologen)? Wat wordt er door hen gesignaleerd? Waar lopen zij 
tegen aan? 

- Welke signalen worden er opgepakt binnen het domein vrijetijd en uitgaan? Wat signaleert de horeca 
Oudewater (bijvoorbeeld café de Kater)? Wat ervaren bezoekers van het Dijkfeest? 

- Hoe leeft het onderwerp binnen de verschillende sportverenigingen in Oudewater? 
- Wat wordt er gedaan aan preventie binnen het Voortgezet Onderwijs voor zowel jongeren als hun 

ouders (VO-scholen in Woerden en Gouda)? En hoe kunnen we dit aanbod verbeteren? Wat geven 
ouders aan nodig te hebben? 

- Welke rol kunnen de kerken spelen om middelengebruik in Oudewater meer bespreekbaar te maken? 

Tijdens de eerste fase lag de focus vooral op de korte termijn acties. Hierbij hebben we ons gericht op 
universele preventie waarbij een groter publiek wordt bereikt. Ook zijn er gesprekken gevoerd en 
verbindingen gelegd met belangrijke sleutelfiguren om zo een beter beeld te krijgen van wat er speelt in 
Oudewater. 
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4.2 Doelen FASE 1 
Er zijn twee hoofddoelen opgesteld voor de aanpak in de gemeente Oudewater, namelijk; 
1) Doel 1; Het onderwerp Alcohol en drugs op de kaart zetten voor de inwoners en werkenden in 

Oudewater. 
2) Doel 2; Beter inzicht krijgen in het middelengebruik binnen Oudewater middels de 

GEMEENTETHERMOMETER ALCOHOL EN DRUGS 

4.3 Uitvoering FASE 1 
- Media-aandacht 
Tijdens de periode januari to t mei is er op verschillende momenten en 

via verschillende kanalen 
aandacht gezocht via de media 
(radio en krant). Hierbij werd al 
snel duidelijk dat communiceren 
via de IJsselbode een sterk 
mediakanaal is. De IJsselbode is 
een goed gelezen krant in 
Oudewater. Door berichten te 
plaatsen in deze krant zijn er 
veel verbindingen ontstaan met 
bezorgde ouders bijvoorbeeld. 

Ook zijn er twee radio-interviews uitgezonden via radio Midland FM over 
de werkzaamheden van Jellinek in Oudewater. 

- Eerste en tweede lijn 
Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met huisartsen, Jeugdarts GGD 
en het stadsteam van Oudewater. Zij konden in de gesprekken hun zorgen uitspreken en aangeven waar 
behoefte lag om preventie verder op in te zetten. In het gezondheidscentrum wordt gekeken of er 
informatie van Jellinek kan worden getoond via de informatie beeldschermen in de verschillende 
wachtruimten. 

ft 

- GGD Regio Utrecht/ Nuchter Verstand 
De gemeente Oudewater is aangesloten binnen Nuchter Verstand, samen met negen andere Utrecht West 
gemeenten. Nuchter Verstand is een meerjaren aanpak tot 2019 en richt zich op de doelgroep 10 tot 18 jaar. 
De aanpak richt zich met name op de omgeving van de jongeren. Belangrijk is om binnen deze aanpak ook 
de samenwerking op te zoeken. Nuchter Verstand richt zich echter op de leeftijd tot 18 jaar en binnen deze 
aanpak richten we ons op een bredere doelgroep. Voor de doelgroep boven de 18 jaar wordt de 
samenwerking gezocht met de GGD RU om af te stemmen en elkaar aan te vullen. 

- Uitgaan 
Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende horecaondernemers in Oudewater. Er ligt een duidelijke 
behoefte om met het onderwerp aan de slag te gaan. Na gesprekken met de gemeente blijkt dat er nog geen 
gezamenlijke aanpak is vanuit de horeca in Oudewater, een voorbeeld hiervan kan zijn het convenant Veilig 
uitgaan van de stad Utrecht of de stad Amersfoort. Ook heeft een horecaondernemer aangeven graag een 
ouderavond te willen organiseren voor ouders. Tevens is er een training voor horecaondernemers 
georganiseerd in 2016, hierbij waren vier horecaondernemers en één sportclub aanwezig. 

- SjoudDe vrijwilligers van Sjoud hebben de training Eerste Hulp Bij Drugs- en Alcoholincidenten binnen 
het Uitgaan (EHBDu) gevolgd. Tijdens deze training kregen zij meer informatie over gezondheidsrisico's door 
middelen gebruik binnen het uitgaan en te handelen mocht dit voorkomen. 
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- Kerken 
Tijdens het pastoresoverleg binnen de gemeente Oudewater is er gesproken met alle 6 de kerken; 

1) Hervormde kerk 
2) Protestantse kerk 
3) Katholieke kerk 
4) Oude Katholieke kerk 
5) Bijbel gemeente Dabar 
6) De ambassade van het Koninkrijk van God 

Er is met elkaar gesproken over zorgen en signalen die de kerken horen en zien. Er is gesproken over de rol 
van de kerk in het signaleren van problematisch gebruik. De kerk is een plek waar mensen hun problemen en 
ervaringen kunnen delen en om hulp kunnen vragen. Er werd aangegeven dat er een duidelijke meerwaarde 
wordt gezien in deze signalerende rol die de kerk heeft in Oudewater. Het voorstel is ook om verder te kijken 
naar een samenwerking met als eerste de mogelijkheid een moment te plannen met een aantal 
afgevaardigden van de verschillende kerken (ouderlingen) om met elkaar verder te praten. 

- Ouders 
Na de aandacht in de IJsselbode hebben verschillende ouders contact gezocht. Ouders van vier gezinnen 
hebben contact gezocht in de eerste drie maanden omdat ze graag wilden praten over de problematiek die 
bij hen thuis speelde met een van de kinderen. 
Er zijn verschillende gesprekken gevoerd op het stadskantoor, telefonisch en bij mensen thuis. Ook zijn er 
gesprekken gevoerd met jongeren waarbij zorgen waren betreffende het middelengebruik. 
Ouders geven aan dat er een behoefte ligt om een lotgenoten groep op te starten waarbij ouders hun 
ervaringen met elkaar kunnen delen. 

- Jongerenwerk 
Vanuit Jeugd-Punt is er één jongerenwerkster aangesteld voor de gemeente Oudewater. Zij werkt 8 uur per 
week voor deze gemeente. 
Ook heeft Jeugd-punt recent een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is gericht op het ervaren van steun 
uit hun sociale netwerk, het oplossen van eventuele problemen, en het gebruik maken van professionele 
hulp. Hierbij zijn negen jongens tussen de 18-23 jaar geïnterviewd. Uit het onderzoek blijkt dat deze 
jongeren in Oudewater weinig problemen ervaren en geen professionele hulp zoeken mocht dat nodig zijn. 
Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat er een taboe speelt op het bespreekbaar maken van je 
problemen en het zoeken van hulp hiervoor. 

Ook heeft Jeugdpunt een onderzoek gedaan naar het middelengebruik onder jongeren in Oudewater. 
Hieraan hebben 18 jongeren (10 vrouwen en 8 mannen, tussen de 18-21 jaar oud) deelgenomen d.m.v. een 
enquête of een interview. De uitkomsten van dit onderzoek zijn terug te vinden in het verslag geschreven 
door Jeugdpunt 'Bevindingen onderzoek drugsgebruik in de gemeente Ouderwater 2016'. 

In het verder vormgeven van deze integrale aanpak is het aan te raden dat Jeugd-punt en Jellinek elkaar 
blijven informeren en samen optrekken in het stukje bespreekbaar maken van problemen met 
middelengebruik en hierin de 'taboe' te doorbreken. Een goede relatie tussen Jeugdpunt en Jellinek is enorm 
belangrijk, vooral in het signaleren en begeleiden van jongeren in Oudewater. Hier wordt op ingezet in de 
aanpak. 

- Werkgroep/ Focusgroep 
Er is een werkgroep geformeerd om op deze manier met elkaar in gesprek te blijven zodat deze aanpak blijft 
aansluiten bij de wensen die er liggen vanuit Oudewater. Deze werkgroep bestaat uit bewoners en 
professionals van Oudewater. De werkgroep zal drie keer per jaar bij elkaar komen om de voortgang te 
bepreken en focus aan te brengen als dit nodig is. Deze werkgroep bestaat niet uit een vast formatie; 
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mensen kunnen blijven aansluiten en waar nodig worden extra gasten uitgenodigd (denk aan stadsteam, 
ouders, horeca etc.). De werkgroep denkt mee in de voortang van de aanpak zodat het een Oudewaters 
karakter blijft houden en hierdoor blijft aansluiten bij de te bereiken doelgroep. 

4.4 Inzicht krijgen in het middelengebruik 
Er zijn 12 interviews afgenomen, waarbij met verschillende intermediairs (21) en inwoners (6) van 

Oudewater is gesproken. Er is gesproken met huisartsen, POH, jongerenwerk, jeugdarts, gemeente, 

stadsteam, horeca, kerken, sport, ouders en jongeren. Ook heeft er een eerste overleg met de werkgroep 

plaats gevonden, hierbij waren 12 mensen aanwezig. 

Het gaat hierbij om een verkennend onderzoek en niet een empirisch onderbouwd wetenschappelijk 
onderzoek. De onderstaande uitkomsten zijn dus gebaseerd op ervaringen, kennis en meningen van de 
geïnterviewde sleutelfiguren. Er zijn sleutelfiguren geïnterviewd die beschikken over betrouwbare kennis 
betreffende Oudewater. 

Tijdens de interviews met alle sleutelfiguren is ook gevraagd welk middelengebruik in Oudewater (volgens 
hen) het meeste speelt, zichtbaar is of waar zorgen over bestaan. Ook is gevraagd naar de doelgroep waarin 
zij de meesten klachten zien of horen. Hieruit komende de volgende signalen naar voren; 

- Oudewaternaren zijn trotse inwoners en zijn betrokken bij elkaar en de gemeenschap. 
- Er wordt regelmatig aangegeven dat inwoners van Oudewater hard werken en hard ontladen in het 

weekend. 
- Er heerst een taboe op het onderwerk alcohol en drugsgebruik in Oudewater. 
- Er wordt aangegeven dat het middelengebruik vooral plaats vinden binnenshuis, achter de voordeur. 

Het lijkt moeilijk om hier openlijk over te praten. 
- Zorgen betreffende harddrugs gebruik onder de 20+ doelgroep (20 tot 35 jaar), specifiek worden 

cocaïne, amfetamine en XTC genoemd. 
- Er zijn ook zorgen om het alcohol gebruik in Oudewater en de gewoonte waarin zich dit afspeelt 

onder meerdere doelgroepen, zowel jongeren, jongvolwassen, volwassenen en 55+. 
- Meer bewustwording over het hebben van een voorbeeldfunctie als omgeving van jongeren (ouders, 

sport, horeca etc.) betreffende middelengebruik. 
- Normalisering betreffende middelengebruik onder jongeren is een zorg die veel wordt gedeeld. 
- Bespreekbaar maken en draagvlak creëren betreffende alcohol en ander middelengebruik in 

Oudewater. Het taboe doorbreken. 

4.5 Cijfers 
Deze cijfers geven een inzicht van het aantal mensen vanuit de Gemeenten Oudewater dat hulp heeft 
gezocht bij de Jellinek vanaf 2011 - 2015: Grootste groep 24 - 55 jaar (29 mannen). Waarvan 18 zich melden 
i.v. m. alcohol. 
- De groep 55+ (16 mannen, 1 vrouw). 
- Eén vrouw (55+) uit Oudewater heeft hulp gezocht bij Jellinek i.v.m. alcoholproblematiek. 
- 4 jongeren onder de 24 jaar hebben zich aangemeld. 
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Jellinek is niet de enige zorginstelling waar mensen met 
middelen problematiek zich kunnen aanmelden voor 
hulp. Er zijn landelijk verschillende instellingen waar 
mensen terecht kunnen. De Hoop biedt ook behandeling 
aan. Uit de gesprekken met de sleutelfiguren kwam naar 
voren om ook bij de Hoop na vraag te gaan doen 
hoeveel cliënten zij zien vanuit Oudewater i.v.m. de 
locatie (Dordrecht) en het werken vanuit de 
geloofsovertuiging. Uit navraag blijkt dat; 
- 9 mensen uit de gemeente Oudewater zich hebben 

aangemeld van 2013-2017. 
- Ongeveer helft hiervan was jeugd (onder 24 jaar). 
- De volwassen melden zich vooral betreffende 

alcohol en medicatie problematiek. 
- Jongeren melden zich aan bij de hoop vanwege 

problemen met blowen. 

O u d e r e n 5 S + ( 1 6 Į 

Plan x/an aannak fase 2 o f 
|Mh 15 NULL: 1 I 

Zoals bovenstaand beschreven is fase 1 afgerond, deze 
heeft geduurd tot eind april 2017. Vanuit de gemeenten 
thermometer komt hiernavolgend onderstaand plan van aanpak. Een aanpak die vorm heeft gekregen in 
samenspraak met de verschillende partijen die deelnemen eerder beschreven werkgroep/ focusgroep in 
Oudewater. 

De insteek van een structurele aanpak is de inwoners en professionals binnen Oudewater kundiger te maken 
in vroegtijdig signaleren van (problematisch) middelengebruik. De toegang naar hulpverlening voor 
Oudewaternaren wordt laagdrempelig. De rol van preventie verschuift hierbij meer naar toeleiding zorg. 
Subdoelen hierbij zijn: 
- Meer openheid creëren over dit thema, taboe trachten te doorbreken. 
- Kennis over middelen vergroten. 
- Vaardigheden trainen op vroeg signalering en motiveren to t gedragsverandering. 
- Weg naar ondersteuning, zorg vergemakkelijken. 
- Meer ingezet op selectieve en indiceerde preventie gericht op 18+ doelgroep. 

Deze offerte betreft een offerte voor fase 2. Echter, de inzet binnen fase 2 is al een aantal weken gaande, 
namelijk vanaf 1 mei tot en met half augustus. 
Tot op heden hebben wij ons gericht op de vijf pijlers zoals beschreven op de volgende pagina. In overleg 
met, en in aansluiting op de wens van de gemeente Oudewater hebben we besloten om ons de komende 
maanden meer specifiek te richten op de pijlers drie, vier en vijf. 
Naast de inzet die vanaf mei al is gepleegd, namelijk 118 uren, zullen wij vanaf september nog 64 uren 
inzetten in de periode september to t december. 

Inzet pijlers drie, vier en vijf 
We gaan deskundigheidsbevordering aanbieden aan de professionals in Oudewater, zodat zij beter in staat 
zijn middelengebruik te signaleren en zo nodig te begeleiden richting zorg. In deze trainingen zullen we ook 
aandacht hebben voor de mogelijkheid tot individuele interventies zoals een moti-4 voor jeugd en de online 
modules voor volwassenen en ook hun naasten (Samen Nuchter). 
We zullen daarnaast inzetten op voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders en eventueel jongeren. Waarbij 
we, naast kennis over middelen en opvoedvraagstukken, de mogelijkheid voor een persoonlijk adviesgesprek 

Cijfers Jell inek 

• udewater 2Ū11-2Ū15 

•Vsarvsn - Briïercn onder ce 24j :a 

9 NU.L: : 

V o l w a s s e n e n 24 - 5E j aa r (29J 
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onder de aandacht zullen brengen. Optioneel is een kleine online promotie campagne 
voor bovengenoemde modules. Hiervoor rekenen we materiaalkosten. 

Onze aanbevelingen wat betreft inzet zijn hieronder verwerkt onder de al 
eerdergenoemde pijlers. Het is een indicatie van wat we kunnen uitvoeren, gezien 
het beperkt aantal uren. Grofweg zouden we 2 trainingen kunnen verzorgen voor 
professionals, een ouderbijeenkomst organiseren binnen het onderwijs, i.s.m. het 
stadsteam voorlichting geven op de gezondheidsmarkt en een aantal individuele 
trajecten uitvoeren zoals een moti-4 of een adviesgesprek op maat. 

Er zullen daardoor mogelijk opnieuw keuzes gemaakt moeten worden in de loop van de 
komende maanden. Dit zal onze preventiewerker in overleg met de Gemeente Oudewater en 
de eerder genoemde werkgroep doen. De verdere beschrijving van de producten en interventies die worden 
genoemd zijn terug te vinden in de bijlage. 

Beleid en 
regelgeving 

Handhaving 

Preventie 

Publiek draagvlak 

Pijler 1: Fysieke en sociale omgeving 
- Creëren van publiek draagvlak door het geven van meer bekendheid o.a. wachtruimtes huisarts, 

berichtgeving IJsselbode, aanwezigheid op festiviteiten en activiteiten (Gezondheidsmarkt) 
- Het starten van een Oudewaterse werk/focusgroep m.b.t. het onderwerp middelengebruik. 

Pijler 2: Regelgeving en handhaving i.s.m. Gemeente Oudewater 
- We streven i.s.m. de gemeente Ouderwater en de horeca naar een nieuw horeca convenant per 1 

januari 2018. Het initiatief ligt bij de Gemeente, Jellinek zal hier in kunnen adviseren indien gewenst. 
- De gemeente Oudewater zal een publiekscampagne MMA (Meld Misdaad Anoniem) starten. Deze actie 

ligt in de voorbereiding en uitvoering bij de gemeente Oudewater en politie, niet bij Jellinek. 

Pijler 3: Voorlichting en educatie 
- Ouderavond vanuit de Horeca Oudewater (reeds uitgevoerd op 29 mei 2017). 
- Het opzetten van een verdere samenwerking met Jeugdpunt, gericht op contact, training en voorlichting. 
- Training Signaleren & Begeleiden Stadsteam en andere ketenpartners, ook aansluiten wijkagent. 
- Vanuit het project Nuchter Verstand wordt samenwerking gezocht met de VO-scholen in de regio 

(Montfoort en Woerden). Hierbij kunnen we aansluiten en samenwerken. 
- Aansluiten bij de gezondheidsmarkt i.s.m. het Stadsteam. 

Pijler 4: Signalering en individueel advies 
- Eens per kwartaal aansluiten bij casuïstiek overleg stadsteam. 
- Samenwerking wijkagenten, BOA en gemeente Openbare orde en Veiligheid. 
- Samenwerking huisartsen en POH; collegiaal overleg, informatie Jellinek via beeldschermen 

wachtkamers 
- Workshop partydrugs voor huisartsen en POH (geaccrediteerd). 
- Jellinek online zelfhulp en het Jellinek Expert Team (JET) meer bekend maken binnen Oudewater via 

bijvoorbeeld de IJsselbode en social media. 
- Training Signaleren & Begeleiden organiseren voor de ouderlingen van de kerken. 
- Er wordt gewerkt aan meer bewustwording en (mogelijk) voorlichting omtrent beleid en regelgeving 

binnen para commerciële verenigingen (zoals bijvoorbeeld sportclubs). 

Pijler 5: Ondersteuning 
- Voor jongeren die vastlopen maar wel bereid zijn tot veranderen bieden we de Moti-4. Interventie voor 

jongeren en jongvolwassenen. Laagdrempelig en op locatie in Oudewater. 
- Preventie Inzetten op ouders dit kan d.m.v. een interventie voor ouders van pubers. 
- Aanbod Samen Nuchter meer bekendmaken; digitale zelfhulp voor naasten. 
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Financiële paragraaf 

Fase 2 kent een looptijd vanaf mei 2017 t /m december 2017. 

Inmiddels is in overleg met de gemeente besproken dat er bij de gemeente onvoldoende budget beschikbaar 

was om tussen mei en december 2017 elke week 8 uur inzet te financieren. 

We gaan daarom in onderstaand voorstel uit van de reeds ingezette uren tussen mei 2017 en half augustus 

2017 (118 uur). 

Mei t /m half augustus: 118 uur * 82,50 = C 9.735 

Half augustus t /m december (in overleg): 64 uur * 82,50 = C 5,280 

We gaan graag met de gemeente in overleg wanneer de resterende 64 uren worden ingezet. 

Het uurtarief is vastgesteld op C82,50. Dit tarief is inclusief loonkosten, reiskosten en overheadkosten. 

Facturatie gebeurt per maand op basis van daadwerkelijk inzette uren. 

Activiteit Tijdsinschatting Uurtarief Kosten 

Uitvoering fase 2 C82,50 C 15.015 

Materieel (online 
promotiecampagne) 

C 1.300 

Totaal C 16.315 
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Bijlage 1. Korte beschrijving Producten Basispakket 

Consultatie en Advies 

Jellinek bevordert goede aansluiting in de keten door haar expertise in te zetten om de eerstelijns zorg en de 

ketenpartners te ondersteunen bij het voorkomen van verslavingsproblematiek, (vroegtijdig) herkennen, 

bespreekbaar maken, begeleiden, behandelen en/of doorverwijzen. Jellinek sluit (op aanvraag) aan bij 

relevante overleggen, levert een vast contactpersoon en traint professionals. 

Beleidsadvisering 
Binnen de diverse pijlers kan een preventiemedewerker een adviesrol vervullen door deelname aan 
netwerken, stuur-, advies- en werkgroepen. Beleidsadvies op maat of met betrekking to t specifieke 
onderwerpen: 

» Middelengebruik 
» Veilig uitgaan 
» Preventie en handhaving 
» Alcohol- en drugsbeleid 

6.1.1 Barcode Omgaan met alcohol en drugs in de horeca/Barveilig 
In cursus "Barcode Omgaan met alcohol en drugs in de horeca" leren medewerkers van horecabedrijven wat 

zij kunnen doen om riskant gebruik van alcohol en drugs te voorkomen of te beperken. 

In de training wordt horecapersoneel aangesproken op hun verantwoordelijkheid in het veilig uitgaan, en 

krijgen zij onder andere handvatten om zorg te dragen voor een omgeving waar agressie-incidenten door 

alcohol geen problemen veroorzaakt. 

Onderwerpen die behandeld worden zijn: 

» Oefeningen over beroepshouding 
» Oefeningen over het signaleren en hanteren van misbruik en agressie in het uitgaanscircuit 
» Oefeningen over het bespreekbaar maken van bedrijfsbeleid en -cultuur 
» Veilig uitgaan 

6.1.2 Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) 
De IVA (instructie verantwoord alcohol schenken) is een cursus voor barvrijwilligers van para commerciële 

instellingen, zoals buurt- en clubhuizen en sportkantines en studentenverenigingen. Barvrijwilligers worden 

getraind in verantwoord alcohol schenken. 

6.1.3 

6.1.4 Voorlichting aan jongeren 
Middels diverse werkvormen proberen wij jongeren op interactieve wijze bewust te laten worden van de 

risico's van overmatig gebruik. De voorlichtingen zijn zo veel mogelijk op maat gemaakt en sluiten aan bij de 

behoeftes binnen de groep. Werkvormen die wi j hiervoor gebruiken zijn kennisquiz, stellingen, fi lmmateriaal 

bekijken, spel spelen. 
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Deskundigheidsbevordering 
Jellinek preventie biedt deskundigheidsbevordering voor professionals die werken met diverse 

(risico)groepen. We hebben geaccrediteerde trainingen voor huisartsen, POH GGZ en voor werkers in de 

jeugdzorg. Onderwerpen die aan bod komen binnen de (diverse) trainingen zijn: 

» Kennisvergroting over genotmiddelengebruik 
» Vroegtijdig herkennen van overmatig middelengebruik 
» Signaleren en begeleiden van problematisch middelengebruik en verslaving 
» Motiverende gespreksvoering 

Moti-4 
Moti-4 is een geïndiceerd preventieaanbod bestaande uit 4 gesprekken dat wordt uitgevoerd door een 

verslavingspreventiemedewerker met jongeren individueel. Het aanbod is ontwikkeld naar aanleiding van de 

behoefte aan een laagdrempelig vroegtijdig interventieaanbod bij middelengebruik door jongeren. In het 

vier gesprekken traject wordt de jongere bewogen om het eigen gebruik kritisch te onderzoeken. Het traject 

wordt op maat uitgestippeld. Het vier gesprekken traject is een preventief aanbod en geen 

hulpverleningsaanbod. Het kan wel dienen als 'voorportaal' voor de hulpverlening. 

JET (Jellinek Expert Team) 
Een dagelijks laagdrempelig informatievoorziening voor alle mogelijke vragen over bijvoorbeeld middelen, 

verslaving, opvoedtips, werkwijze en behandelmogelijkheden van Jellinek. Tijdens kantooruren te bereiken 

via 088-5051220 

DGSG 
De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) is een preventieprogramma over alcohol, roken en drugs. Juist 

door de integrale aanpak gericht op ouders en docenten, krijgen leerlingen op school en thuis dezelfde 

boodschap over alcohol, tabak en drugs. DGSG bestaat al meer dan 20 jaar en is ontwikkeld door het 

Trimbos-instituut. DGSG bestaat uit 4 onderdelen, die het meest effectief zijn als ze in samenhang worden 

uitgevoerd: 

1. Voorlichtingslessen 

2. Ouderbetrokkenheid 

3. Signaleren en begeleiden 

4. Regels en beleid 

Triple P 
Triple P staat voor Positive Parenting Program, een in Australië ontwikkeld programma dat zich richt op de 

preventie van psychosociale problematiek bij kinderen door opvoedingsondersteuning aan ouders. Positief 

opvoeden van tieners en ouders leren de dagelijkse communicatie in het gezin te gebruiken om hun 

kinderen adequate steun te bieden en hun sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen te 

stimuleren. Jellinek Preventie richt zich met name op vraagstukken in de opvoeding rondom 

middelengebruik. 

En ik dan?! 
Jellinek biedt lotgenotencontact, kennis en coaching aan de omgeving van verslaafden en beoogt zo niet 

alleen een vergeten groep mantelzorgers van hulp te voorzien, maar ook te bewerkstelligen dat verslaafden 

eerder in behandeling gaan. Het is een door de doelgroep gewaardeerde aanvulling op het aanbod van 
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Jellinek. Daarnaast is het ook steunpunt en kenniscentrum voor naasten van verslaafden in de provincie 

Utrecht. 
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