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Regioproject ‘Drugs, wat doet het 

met jou?’ Oost-Brabant



Een project waarin 32 gemeenten samenwerken in oost Brabant.

Zowel het gezondheids- als het veiligheidsdomein zijn verbonden.

Doelstelling korte termijn: met elkaar in gesprek gaan over de-
normalisering van drugs.     

Doelstelling lange termijn: het tegengaan van de gevolgen van de 
veronderstelde normalisering van drugsgebruik, door het stellen en 
versterken van de norm dat drugsgebruik niet normaal is.  
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STUURGROEP

Gemeente Maashorst Wethouder Ramona Sour 

Gemeente Helmond Wethouder Cathalijne Dortmans

Gemeente Boekel Burgemeester Caroline van den Elsen

Gemeente Reusel- de Mierden Burgemeester Annemieke van de Ven 

Gemeente Bergeijk Wethouder Marko van Dalen 

Gemeente Meierijstad Wethouder Rik Compagne

Gemeente Eindhoven

Regio-adviseur Veiligheid en 

Bestuur Nikki van der Kallen

Novadic Kentron Directeur gemeentelijk domein Sandra van Amelsfoort

GGD Brabant-Zuidoost Sectormanager Peter van Nierop

GGD Hart voor Brabant Sectormanager Arnold Reusken 



KOPGROEP

Gemeente Land van Cuijck Anke Schellekens

Gemeente Meierijstad Menno Niesten 

Gemeente Maashorst Juanita van der Hoek

Novadic-Kentron Bernard van ’t Klooster 

Gemeente Veldhoven Jan Roelands

Politie Peter van Wiechen

Provincie Brabant Marvin Brust

GGD HvB Caren van Donzel

GGD BZO Ilse Knoops 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch Jasper Gruiters

Programmaleider ondermijning basisteams Peelland en De 

Kempen Peter Knoops



Drie pijlers Drie pijlers Drie pijlers Drie pijlers 

Communicatie

Educatie
Monitor Beleid



Drie pijlersDrie pijlersDrie pijlersDrie pijlers

Onderzoeksmonitor:

•>10.000 respondenten

•Gebruik in aantallen

•Norm in relatie tot 
setting van gebruik

•Welk gedrag is 
aanleiding voor gebruik

•Najaar 2022: 
oplevering 
regiorapporten + lokale 
addenda.

•+/- najaar 2024 vervolg 
monitor

Communicatie/ educatie

Uitrol social media strategie (feb ‘23). 
Professionals en jongvolwassenen. 2 á 
3 flights per jaar

Ontwikkeling Cannabisinterventie. 
Casi doorlopen najaar ‘22. 
Ontwikkeling en uitrol game 1e + 2e

kwartaal ‘23. 

Netwerkbijeenkomsten (doorlopend)

SKIP ouderavond (2e kwartaal ‘23)

Ontwikkeling communicatie-
handvatten (1e kwartaal ’23)

Onderzoek Helder op school en SKIP in 
het onderwijs (najaar ‘23)

Beleid/ evenementen: 

Handreiking “drugs bij 
evenementen” (mrt ‘23) 

Ondersteunend aan 
vergunningstrajecten 

“toolbox” met 
preventieve en 
repressieve maatregelen.

Proeftuinen in de regio 

Ontwikkeling 
communicatiecampagne
evenementenpubliek 
(zomer ‘23)



Poll: inzet gegevens monitorPoll: inzet gegevens monitorPoll: inzet gegevens monitorPoll: inzet gegevens monitor
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Communicatie/ 
educatie

Communicatie rondom 
verkiezingen 

Campagnestrategie 
netwerkpartners
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einddoelgroep 

Interventiepakket
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2023 Regionaal Lokaal

Social media Campagne regionaal Lokaal deelbaar

Cannabisinterventie Regionaal ontwikkeld In lokaal netwerk 

implementeren

Netwerkbijeenkomsten Regionaal -

SKIP ouderavond Webinar regionaal Lokaal vertaalbaar 

Communicatiehandvatten Regionaal -

Onderzoek onderwijs Regionaal -

Handreiking evenementen Regionaal Lokaal keuze tot 

implementatie + proeftuinen

Communicatiecampagne evenementenpubliek Regionaal online Lokaal fysiek 



Poll: SKIP in jouw gemeente Poll: SKIP in jouw gemeente Poll: SKIP in jouw gemeente Poll: SKIP in jouw gemeente 





Info

www.skipdietrip.nl

info@skipdrugs.nl

Danielle.van.pareren@novadic-kentron.nl

06-12702360

> MEER INFO



VRAGEN? 


