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Inleiding Projectdoelstelling 

Heldere stappen

In dit jaarplan hebben wij een onderverdeling gemaakt op 

basis van de projectstructuur. Zo maken we helder welke 

stappen nodig zijn en is het duidelijk welk onderdeel 

waarvoor verantwoordelijkheid draagt. 

Per activiteiten kunnen we door middel van kleuring 

inzichtelijk maken wat de voortgang is (groen = ‘afgerond’, 

lichtgroen is ‘on going’, rood is ‘niet behaald’).

Dit jaarplan is een dynamisch plan dat gedurende het jaar 

wordt bijgehouden en wordt bijgesteld als dat nodig is. 

Het gee�  het projec� eam en de andere betrokkenen in het 

project een belangrijk houvast en is hiermee een belang-

rijke leidraad in het verwezenlijken van onze ambities.  
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Het project draait om het realiseren van een nieuwe norm 

over drugsgebruik. Het is belangrijk dat de omvang van 

het drugsgebruik klein blij�  en dat er minder wordt 

gedacht dat het gebruik van drugs ‘normaal’ is. Dan is de 

kans namelijk groter dat we in de toekomst vooral op 

preventief niveau hoeven te handelen.

Met het project willen we de publieke discussie op gang 

brengen zodat we met elkaar het gesprek aangaan over 

denormalisering van drugs en drugsgebruik.

•  Onze doelstelling op korte termijn: Maatschappelijk 

draagvlak verkrijgen om met elkaar het gesprek aan te 

gaan over de denormalisering van drugs.

•  Onze doelstelling op lange termijn: Het tegengaan van 

de normalisering van drugsgebruik onder de inwoners in 

de hele regio Oost-Brabant door het stellen en versterken 

van de norm, dat het gebruik van drugs niet normaal is.

Projectstructuur 
De organisatie van het project is schematisch weergegeven 

in dit organogram: 

De projectorganisatie bestaat uit een bestuurlijke stuur-

groep die de strategische koers bewaakt en proactief 

geadviseerd wordt door de kopgroep. Drie ambtelijke 

werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitwerking 

van de strategie. De werkgroepen worden ingedeeld op 

thema. Het project wordt aangejaagd door een project-

team dat onder de verantwoordelijkheid van de stuur-

groep valt.

Dit jaarplan 2023 van SKIP gee�  een verdere invulling aan de ambities en uitgangspunten die wij hebben 

geformuleerd in het algemene projectplan en het uitvoeringsplan. Omdat SKIP een vierjarig project is, wordt 

door middel van separate jaarplannen de visie nader vertaald in concrete resultaten en activiteiten. 

>

SKIP Jaarplan 2023 32  SKIP Jaarplan 2023

*Projectleider en algemene communicatieve ondersteuning

" Met het project willen we de 
publieke discussie op gang brengen 
zodat we met elkaar het gesprek 
aangaan over denormalisering van 
drugs en drugsgebruik"
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De belangrijkste speerpunten  

Hier hebben we in het najaar van 2022 een eerste aanzet 

toe gemaakt, en dit ze� en we voort in 2023. Hiermee wordt 

de praktische toepasbaarheid in het project vergroot en 

zal de rol van de partners in het mee uitvoeren van de 

interventies meer aangesproken gaan worden. 

De belangrijkste speerpunten hierbij zijn:

•  Resultaten monitor als inhoudelijk kompas 

De resultaten uit de monitor zijn ons inhoudelijk kompas. 

De conclusies en bevindingen die in september 2022 zijn 

opgeleverd, hebben de urgentie voor het project bevestigd 

en aanknopingspunten gegeven om onze denormaliserings-

boodschap te kunnen speci� ceren op onder andere 

doelgroepen, se� ingen en soort drugs.

•  Lokale implementatie en betrokkenheid als 

belangrijke waarde

De lokale betrokkenheid en de lokale implementatie 

zijn van grote waarde voor het slagen van het project. 

Gemeenten (maar ook het jongerenwerk, handhavers 

onderwijspersoneel) en andere partners staan in goed 

contact met de omgeving/netwerk van de jongeren, 

maken het project lokaal herkenbaar en kunnen accenten 

leggen vanuit lokale actualiteiten en urgentie. Investeren 

in dit contact is van essentiële waarde voor het bereiken 

van de projectdoelstellingen. 

We hebben in 2022 een start gemaakt met het organiseren 

van netwerkbijeenkomsten om het maatschappelijk debat 

over denormalisering te bevorderen. Hier willen wij in 2023 

mee verder gaan. Denk hierbij aan: 

>  (sport-) verenigingen (waarbij trainers en coaches de 

professionals zijn) 

>  Onderwijslocaties (waarbij leerkrachten, decanen en 

mentoren de professionals zijn)

>  Handhaving zoals politie en BOA’s 

>  etc. 

Daarbij zal regelmatig contact gelegd worden met de 

ambtelijke contactpersonen in het project om hen bij te 

praten over de activiteiten in het project en aansluiting te 

kunnen zoeken bij de lokale wensen en behoe� en ten 

aanzien van denormalisering drugs.  

Ten slo� e moet er steeds aandacht blijven voor de 

bestuurlijke betrokkenheid. 

•  Online zichtbaarheid 

Om de boodschap van SKIP goed over te kunnen 

brengen speelt communicatie een essentiële rol. 

Tegelijkertijd weten we dat actief communiceren over 

drugs, juist ook een tegenovergesteld e� ect teweeg 

kan brengen en bij kan dragen een aan normalisering. 

In 2023 willen we de zichtbaarheid van SKIP via social 

media vergroten, maar wel op een dusdanige manier dat 

het risico van negatieve bije� ecten zo veel als mogelijk 

wordt geminimaliseerd. We maken hiervoor actief 

gebruik van de kennis uit de gedragswetenschap en de 

kennis van jongerencommunicatie. Uitgangspunt blij�  

dat SKIP geen massamediale campagnes uitzet, maar 

overkoepelende communicatie gericht op jongeren en 

professionals wel gewenst is om het merk SKIP (en hier-

mee dus de merkboodschap) verder te laden.

•  Voorze� ing en implementatie van de interventie 

gericht op cannabis

In 2022 is een start gemaakt met de opzet van een inter-

ventie gericht op cannabis. Hiervoor is gebruik gemaakt 

van de CASI methodiek. In 2023 wordt hier vervolg aan 

gegeven door uitwerking van een communicatie inter-

ventie in de vorm van een spel met als doel het vermin-

deren van het aantal jongeren dat met cannabis start. 

De game richt zich op de lee� ijd 15-16 jaar. Deze inter-

ventie is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 

klaar en zal als pilot starten in het jongerenwerk.

•  Drugs en evenementen/uitgaan 

In 2023 werken we toe naar een afronding en implemen-

tatie van de handreiking ‘drugs en evenementen’ en gaan 

we een communicatie-interventie ontwikkelen voor 

festivalbezoekers in samenwerking met de evenementen-

branche. We willen de handreiking gaan toetsen middels 

proe� uinen in de regio. Wij streven ernaar het evalueren 

en herijken van de handreiking wanneer nodig structureel 

te borgen binnen bestaande structuren. 

Na afronding van de handreiking willen wij bekijken in 

hoeverre de tools in de handreiking ook van toepassing 

kunnen zijn voor o.a. reguliere horeca en/of para 

commerciële horeca. 

•  Voorstel tot meer programmatische aanpak 

Denormalisering is een proces van een lange adem. In 

2022 hee�  de stuurgroep besloten om een verkenning 

richting een programmatische aanpak van SKIP in 

gang te ze� en. Zo kan de aanpak beleidsmatig worden 

verankerd, inzichten worden geborgd en de voortgang 

worden gemonitord. 

De eerste twee projectjaren hebben vooral in het teken gestaan van kennismaking, het opbouwen van de project-

organisatie en het netwerk, het ontwikkelen van het merk en de communicatieboodschap (in samenwerking met 

de jongeren) en het ontwikkelen en uitvoeren van de monitor. Het derde jaar zal vooral in het teken staan van het 

ontwikkelen en uitvoeren van interventies voortkomend uit de resultaten van de monitor. 
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" Het derde jaar zal vooral in het teken 
staan van het ontwikkelen en uit-
voeren van interventies voortkomend 
uit de resultaten van de monitor"



Resultaten en activiteiten

1. Projectorganisatie 

Doel: Het onderhouden en versterken van draagvlak bij aangesloten partners door regelmatige communicatie op 
verschillende manieren én waar nodig met aandacht voor de lokale toepasbaarheid en het lokale overleg.

•  Zorg dragen voor regelmatige informatievoorziening in de vorm van Webinar/events (minimaal 4 per jaar) 
ten behoeve van afstemming met partners en betrokkenen in het project. Dit betre�  zowel bestuurlijke-, 
ambtelijke- als inhoudelijke partners (zoals Novadic-Kentron, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant). 

2023

• Regelmatige afstemming met de provincie Brabant en de beide ministeries (VWS en V&J). Voortdurend 

•  Zorg dragen voor afstemming met landelijke experts zoals het Trimbos Instituut en Verslavingskunde 
Nederland. 

Voortdurend 

2. Werkgroep Communicatie & Educatie 

Doel: Uitrol cannabisinterventie.

• Ondersteunen projec� eam bij totstandkoming en uitrol van de cannabisinterventie. Q1 2023

• Ontwikkelen communicatiestrategie voor uitrol cannabisinterventie. Q1 2023 

• Motiveren netwerkpartners tot inze� en cannabisinterventie. Q2 2023  

Doel: Doorontwikkeling van de communicatiestrategie. 

• Uitrol communicatierichtlijnen SKIP, vastgesteld 08-12-2022. Q1 2023

•  Ontwikkelen van een communicatietoolkit voor gemeenten met een goede overdracht en volledige 
facilitering voor de lokale implementatie.

Q2 

• Het vormgeven van een 6-wekelijkse nieuwsbrief voor projectpartners en andere geïnteresseerden. Voortdurend 

• We gaan de nieuwsbrief aanmelding automatiseren via de landingspagina skipdietrip.nl. Q1 2023 

• Het ontwikkelen van een communicatiekalender. Q1 2023 

Doel: Organiseren inhoudelijke netwerkbijeenkomsten.

•  Er worden minimaal 3 netwerkbijeenkomsten georganiseerd vanuit SKIP om met een speci� eke groep 
partners in gesprek te gaan over hoe zij denormalisering in hun werk in (kunnen) ze� en. Denk hierbij aan: 

� - (sport-) verenigingen (waarbij trainers en coaches de professionals zijn) 
��-Onderwijslocaties (waarbij leerkrachten, decanen en mentoren de professionals zijn)
��-Handhaving zoals politie en BOA’s 

2023

•  Positieve en e� ectieve framing van de boodschap, lokaal en regionaal, waarbij het niet draait om 
ongewenst gedrag maar om positieve alternatieven.

Voortdurend 

Doel: Pro-actief inspelen op trends en ontwikkelingen in de maatschappij die vragen om een reactie vanuit SKIP. 

•  De werkgroep leden halen proactief signalen in hun netwerk op die binnen SKIP omgezet kunnen 
worden tot acties.   

Voortdurend

•  De werkgroep communicatie hee�  regelmatige afstemming met het projec� eam (minimaal 6 keer per jaar). Voortdurend 

Doel: Betrekken van ouders in de boodschap van de-normalisering drugs.  

•  Organiseren van een regionale online SKIP ouderavond. Q2 2023

•  Vertalen van deze regionale ouderavond naar een format wat in de gemeenten door de lokale partners 
uitgevoerd kan worden.

Q3 2023 

Doel: Uitrol SKIP in het onderwijs i.a.m. aanpak Helder op School.

•  Onderzoeken hoe aandacht voor de Helder op School aanpak en implementatie hiervan op de VO en 
MBO scholen in Oost-Brabant vanuit SKIP opgepakt kan worden. Helder op School biedt een integrale 
aanpak om leerlingen of studenten bewust te maken van de gevolgen van middelengebruik en hen te 
stimuleren om onder andere geen drugs te gebruiken.

Q2 2023

Doel: Online zichtbaarheid van het project vergroten.

• Ontwikkelen en uitrollen van een social mediastrategie voor professionals en jongeren. Q1 2023

• Opzet en beheer online kanalen als LinkedIn, Instagram, Snapchat. Q1 2023 

• Lanceren landingspagina voor de einddoelgroep jongvolwassenen 16-27 jaar. Q2 2023

• Bijhouden landingspagina voor professionals www.skipdietrip.nl. Voortdurend 

Doel: Dagdagelijkse aansturing in het project.

• Het aanjagen en in de kracht ze� en van de werkgroepen. Voortdurend

•  Zorgdragen voor goede voorstellen en duidelijke besluitvorming in stuurgroep (bestuurlijk) en 
kopgroep (ambtelijk).

Voortdurend

•  Structuur aanbrengen in de overleggen van de project werkgroepen en duidelijke a� akening taken, 
verantwoordelijkheden en verwachtingen in deze werkgroepen.

Voortdurend

•  Zorg dragen voor de � nanciële verantwoording door middel van het aanleveren van een jaarbegroting 
en balans. 

Ieder 
kwartaal 

Doelstelling: We voorzien in regelmatig perscontact waarbij we de pers pro actief opzoeken. 

• Persbestand op orde (houden). Voortdurend

• Persberichten versturen (ad hoc, a� ankelijk van het onderwerp). Voortdurend

Hieronder zijn de hoofddoelstellingen en activiteiten per cluster in het project uitgewerkt in concrete activiteiten. 

Bij deze concrete activiteiten wordt aangegeven wanneer deze worden uitgevoerd of afgerond. Per activiteiten geven 

we in de loop van het jaar door middel van kleuring aan wat de voortgang is (groen = ‘afgerond’, lichtgroen is ‘on going’, 

rood is ‘niet behaald’). Activiteiten die tot het dagelijkse werk behoren, worden aangeduid met ‘voortdurend’ en 

leveren door het jaar heen een belangrijke bijdrage aan de zichtbaarheid en doelstellingen van SKIP.
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3. Werkgroep Beleid   

Doel: In samenwerking met partners en de evenementenbranche te komen tot een brede, regionale handreiking/ 
beleidsnota voor evenementen waarvoor bestuurlijk commitment is. 

•  Opleveren van de handreiking drugs op evenementen. Uitwerking vanuit voorbeeld Trimbos instituut, 
aangevuld met handhavingstools, in samenwerking met de diverse werkgroep leden en met onder-
steuning van jurist.

Q1

•  Inventariseren van de mogelijkheid tot een convenant met betrekking tot de samenwerking rondom 
drugs op evenementen. 

Q2 

• De inzet en haalbaarheid van een ‘Skipnorm’ wordt onderzocht. Q2 

• Onderzoeken haalbaarheid ondersteuningsteam inzet handreiking bij gemeenten. Q2 

• Werkgroep ‘light’ opze� en die aan de slag gaat met tools voor de kleinschalige toepassingen. Q3 

4. Werkgroep Monitor  

De werkgroep monitor hee�  in 2022 het monitoringsrapport van monitor 1 opgeleverd. 
Monitor 2 zal naar verwachting uitvoering krijgen in 2024. 

Doel: ontwikkelen van een communicatiecampagne voor festivalbezoekers.

• Samenstellen van een campagne-ontwikkelteam. Q1

•  Ontwikkelen van een communicatiecampagne gericht op festivalbezoekers aansluitend op de on- en 
o�  ine communicatiestrategie van SKIP. 

Q2 

• Uitrol van de campagne. Q2/Q3/Q4 

Doel: Beleidsontwikkeling drugs & uitgaanspubliek. 

•  Onderzoeken in hoeverre de handreiking drugs en evenementen vertaald kan worden naar andere 
se� ingen zoals de horeca en/of para commerciële horeca.

Q3
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5. Kopgroep

Doel: Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de projectorganisatie en stuurgroep. 

•  De kopgroep komt minimaal 4 maal per jaar bijeen, voorafgaand aan de stuurgroep vergaderingen en 
bereid voor en/of adviseert ten behoeve van strategische ontwikkelingen in het project. 

2023

Doel: Het onderzoeken van een programmatische aanpak voor SKIP.

•  De kopgroep gee�  vorm aan een fasegewijze advisering ten behoeve van een doorontwikkeling van 
SKIP naar een programmatische aanpak. 

2023

• Opstellen en laten vaststellen van lange termijndoelen SKIP. Q2 2023 

•  Opdrachtverlening vanuit de stuurgroep om deze uit te werken naar acties en een keuze te maken hoe 
en waar deze belegd zullen worden.

Q4 2023  


