
Bij het organiseren van een evenement komt veel kijken. U heeft onder andere een sleutelrol bij de preventie en aanpak 
van alcohol- en drugsincidenten. Platform Nuchtere Fries1 heeft voor u deze lijst met tips & tricks om te komen tot  
verantwoord genotmiddelenbeleid samengesteld.

De tips & tricks gaan over wat u voor, tijdens en na het evenement kunt doen. Veel van de maatregelen kunt u het beste 
in overleg met de gemeente inzetten.

1 Het Platform Nuchtere Fries is een samenwerking tussen de Friese gemeenten, GGD Fryslân, Verslavingszorg Noord Nederland, Politie Fryslân, Ko-
ninklijke Horeca Nederland en Provincie Fryslân om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan en verantwoord alcoholgebruik onder 
jongeren boven de achttien te bevorderen. Kijk voor meer informatie op: platform.nuchterefries.nl

HANDREIKING ALCOHOLBELEID 
VOOR EVENEMENTORGANISATOREN

VOOR TIJDENS NA

GENOTMIDDELEN BIJ EVENEMENTEN



Tips & Tricks

•  Ga op tijd in gesprek met politie, gemeente en andere 
betrokken partijen.

•  Maak duidelijke regels met betrekking tot gebruik van 
drank, drugs en tabak. Denk hierbij aan: leeftijdsgren-
zen, schenktijden, zelf meenemen van alcoholhoudende 
drank, waar bezoekers mogen roken, gedrag en conse-
quenties bij het niet naleven van deze regels.

•  Maak duidelijke afspraken over wat er wordt gedaan bij 
dronkenschap, in het bijzonder bij jongeren onder de  
18 jaar. 

VOOR afgaand aan het evenement
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•  Communiceer bij aankondiging van het evenement over 
de geldende regels. Op http://www.nix18.nl/ vind je 
voorbeelden en kun je je eigen NIX18-materiaal maken. 

•  Zorg ervoor dat het personeel, beveiliging en vrijwilligers 
over voldoende kennis, kunde en ervaring beschikken 
om risico’s rondom alcohol- en/of drugsgebruik goed in 
te schatten. Dit kan bijvoorbeeld met de Instructie  
Verantwoord Alcoholschenken (IVA).

•  Spreek af dat het personeel tijdens werktijd geen alcohol 
drinkt.



Tips & Tricks

•  Zorg ervoor dat de regels duidelijk zichtbaar zijn tijdens 
het evenement. 

•  Richt een rookruimte in. 
•  Als er één of meerdere centrale toegangspunten zijn, 

kunt u ervoor kiezen om hier een leeftijdscheck te doen. 
Wanneer er geen leeftijdgrenzen gehanteerd worden op 
het terrein, kunt u gebruik maken van polsbandjes voor 
de 18+doelgroep. Dit levert minder controletijd en dis-
cussies aan de bar op. Daarnaast is het beter zichtbaar 
of alcoholhoudende drank verder onder jongeren wordt 
verspreid. Kiest u niet voor de visuele onderscheiding 
van bezoekers, hang dan bij elke bar op een zichtbare 
plek de ‘harde’ geboortedatum (dag, maand, jaar) vanaf 
wanneer een bezoeker ouder dan 18 is. Aan de hand van 
een identiteitsbewijs kan daarmee sneller vastgesteld 
worden of iemand oud genoeg is om alcohol te kopen.2

•  Maak gebruik van een alcoholcheck voor minderjarigen 
bij de toegang (al dan niet steekproefsgewijs).2 

•  Kies voor aangepaste schenktijden of niet schenken 
van alcoholhoudende dranken als er veel minderjarigen 
aanwezig zijn.

TIJDENS het evenement
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•  Geef tijdens uw evenement enkele medewerkers (bij-
voorbeeld beveiliging) een specifieke rol om extra te 
letten op alcoholgebruik onder 18-minners (ook als een 
ander dit voor ze koopt). 

•  Zorg voor een alcoholvrij aanbod dat aantrekkelijk is qua 
smaak, presentatie en prijs.

•  Richt bij grote evenementen een of meerdere chill ruim-
tes voor bezoekers in om een even bij te kunnen komen. 
Hier kunt u bijvoorbeeld een gratis watertap plaatsen of 
een bar met alleen fris.

•  Kondig tijdig aan wanneer de bar sluit. Als gebruik wordt 
gemaakt van drankbonnen, sluit dan het verkooppunt 
voor de bonnen eerder dan de bar.

•  Vanuit het Platform Nuchtere Fries is divers campagne-
materiaal beschikbaar dat tijdens evenementen gebruikt 
kan worden; te bestellen via: platform.nuchterefries.nl.

•  Platform Nuchtere Fries heeft diverse activiteiten ontwik-
keld die ingezet kunnen worden tijdens een evenement 
om bezoekers te informeren over de risico’s van (over-
matig) alcoholgebruik. Denk aan de inzet van jongeren 
zelf (door jongeren, voor jongeren).

2 Via het Platform Nuchtere Fries kunt u polsbandjes en ID-readers  lenen of  kopen. Ook kan gratis gebruik worden gemaakt van blaasapparatuur, zie: 
platform.nuchterefries.nl.



NA afloop van het evenement
Tips & Tricks

•  Evalueer de ingezette maatregelen met betrekking tot 
genotmiddelen met gemeente, politie en andere relevan-
te partijen als onderdeel van de totale evaluatie van het 
evenement. 

•  Stuur de evaluatie op naar de gemeente die de vergun-
ning heeft verleend, zodat ook andere organisatoren 
hiervan kunnen profiteren.

Neem voor vragen en/of opmerking gerust contact  
met ons op!
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Het Trimbos-instituut heeft samen met het ministerie van Volksgezondheid een factsheet met tools voor organisatoren van evenementen en 
horecaondernemers gemaakt. Deze vindt u op http://platform.nuchterefries.nl/evenementen/ Ook kunt u een handreiking evenementenveiligheid 
vinden op: http://veiligengezonduitgaan.nl.

http://platform.nuchterefries.nl
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