
Activiteiten-
overzicht 2021 

Het eerste projectjaar van het regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou?’ zit er 
bijna op. In dit document een overzicht van de gestelde doelen zoals verwoord in 
het Uitvoeringsplan 2021 en (op hoofdlijnen) de gerealiseerde activiteiten per 
werkgroep (en algemeen). 

Bij het overzicht gerealiseerde activiteiten wordt gewerkt 
volgens het stoplichtmodel:
Groen:   Volledig gerealiseerd
Oranje:  Deels gerealiseerd (of nog lopend)
Rood:    Nog niet gerealiseerd

Vanuit dit activiteitenoverzicht wordt het globale uit-
voeringsplan voor 2022 opgesteld. 

Algemeen
Gestelde doelen 2021 (uitvoeringsplan):
• Uitvoeringsplan opstellen 
• Opzetten projectstructuur
• Begroting/fi nanciële afwikkeling 
•  Investeren in netwerk, bestaande partners/

nieuwe partners
• Kennismaken deelnemende gemeenten 

Gerealiseerd in 2021 (op hoofdlijnen): 

Activiteit Status Toelichting

Uitvoeringsplan 

Projectplanning 

Begroting

Projectstructuur Kopgroep en drie werkgroepen. Expertgroep ingezet bij 
Monitor. 

Facturering Facturering BZO loopt. Aandacht voor HvB gemeenten

Netwerk Doel 2022; tijd nemen voor onderhouden en uitbreiden

Kennismaking ambtelijke kartrekkers Alle gemeenten inmiddels gesproken, op sommige fronten 
intensief contact, sommige eenmalig. Blijft energie vragen. 



Werkgroep Monitor
Gestelde doelen 2021 (uitvoeringsplan):
•  Via een onderzoeksmonitor het drugsgebruik in de regio 

(‘harde’ en ‘zachte’ feiten en cijfers) in beeld brengen, 
terug te vertalen naar lokale informatie. 

   -  Hierbij inzicht in houding en gedrag van doelgroep en 
omgeving. 

   -  Hierbij in beeld brengen van factoren die houding en 
gedrag beïnvloeden. 

Gerealiseerd in 2021 (op hoofdlijnen): 

Activiteit Status Toelichting

Aanvragen subsidie VWS

Samenstellen werkgroep

Aanbesteden opdracht GGD en NK

Opstellen onderzoeksplan

Opstellen literatuuronderzoek

Betrekken expertgroep (Radboud en 
Trimbos)

Betrekken Ministerie ambtelijk Regelmatig overleg 

Betrekken VWS Bestuurlijk Staatssecretaris Blokhuis heeft LinkedIN post geplaatst. Verder 
nog geen bezoek oid. Staat in de planning voor overhandiging 
rapport. 

Wervingsplan Monitor

Uitvoeren Monitor Monitor loopt momenteel, tot en met 30 november 2021. 
Resultaten maart 2022. Mogelijkheden lokale informatie, 
mede afhankelijk inzet gemeenten. 



Werkgroep Communicatie 
en Educatie
Gestelde doelen 2021 (uitvoeringsplan):
•   Informeren en ‘meenemen’ van betrokken partners en het 

netwerk (uitvoering, beleid en bestuur), olievlekwerking.
   -  Projectenwebsite en nieuwsbrief
•  Media-aandacht, agenda setting, het project ‘op de  

kaart zetten’ 
•  Ontwikkelen communicatiecampagne met een sterke 

kernboodschap en een aansprekende huisstijl ism de 
doelgroep. Positieve framing.

•  Een regionale communicatiestrategie met maatwerk in 
de vertaling naar lokale tactiek en uitvoering.

   -  Proeftuinen.
• Toolkit.
•  Ontwikkelen van interventies nav de resultaten van  

de monitor en/of de signalen vanuit het werkveld 
(kopgroep/ werkgroepen).

Gerealiseerd in 2021 (op hoofdlijnen): 

Activiteit Status Toelichting

Informeren en meenemen partners ambtelijk Ambtelijke contactpersonen gesproken en weten ons (bijna 
allemaal) te vinden.

Informeren en meenemen partners bestuurlijk Bestuurlijk meenemen blijft uitdaging. Nieuwsbrieven, raads-
brief, webinar… maar in praktijk blijkt (bij contactmomenten) 
project toch nog vaak onbekend (vooral bgm).

Projectenwebsite

Nieuwsbrief

Webinar

Media-aandacht Regelmatig media-aandacht gehad aan de hand van pers-
berichten. Maar mag frequenter.

Communicatiecampagne Skip die trip is gelanceerd als hoofdmerk. 

Communicatiestrategie Begin is gemaakt met de hoofdcampagne en de framing. 
Verdere doorvertaling aan de hand van resultaten Monitor. 

Toolkit Hoofdcampagne. Folders voor ouders Kinderen en Uitgaan. 

Website campagne www.skipdrugs.nl

Proeftuinen Eerste contacten zijn gelegd. 

Wervingscampagne Monitor: 
Trippen of Skippen 
- Toolkit
- Nieuwsbrieven
- Promotour en materialen

Interventies Ontwikkelen n.a.v. resultaten Monitor. 2022



Werkgroep Veiligheid 
en Handhaving
Gestelde doelen 2021 (uitvoeringsplan):
•   In samenwerking met de gemeentelijke partners in  

de regio te komen tot een brede, regionale aanpak 
Evenementen, waarin ruimte is voor lokale vormgeving. 
Hierbij waar nodig ook de samenwerking te zoeken  
met gemeente-overstijgende partners zoals het  
Integraal Veiligheidsbureau, politie en OM. 

Gerealiseerd in 2021: 

Activiteit Status Toelichting

Werkgroep samengesteld Gemeenten, Evenementenbranche, OM, Politie, GHOR, 
Novadic-Kentron.

Werkgroepbijeenkomsten, online en fysiek

Bestuurlijke bijeenkomst betrokken bestuur-
ders vanuit beide projectorganisaties

Werkplan/handreiking Eerste aanzet. Op hoofdlijnen aanzet voor bestuurlijk  
committment.

Vervolgbijeenkomst ambtelijk Nog inplannen.

Vervolgbijeenkomst bestuurlijk Nog inplannen (8 gemeenten, bgm en wethouder)


