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Op 20 december 2018, 14 mei 2019, 29 augustus 2019 en 2 juli 2020 heb ik u geïnformeerd over het 
experiment gesloten coffeeshopketen waar Maastricht voor wat de coffeeshops betreft aan 
deelneemt. Op 5 februari 2021 heb ik artikel 47 vragen beantwoord die gesteld waren met betrekking 
tot de teelt voor het experiment. 
  
Informerende kamerbrief 
Hierbij doe ik u een brief aan de Tweede Kamer toekomen waarin de laatste (landelijke) stand van 
zaken wordt weergegeven t.a.v. het experiment. Zoals eerder aan u bericht zit bij de ingelote telers 
geen teler die in Maastricht gevestigd is. Maastricht neemt dus (enkel) deel aan het experiment met 
de gereguleerde verkoop in coffeeshops. We zijn inmiddels druk bezig met de voorbereidingen 
daarop, waarbij uiteraard steeds contact wordt onderhouden met de rijksoverheid, de overige 
experimentgemeenten en de coffeeshops.  
 
Voorbereiding op het experiment 
Regelmatig vindt bestuurlijk overleg plaats tussen de beide betrokken ministers (van Justitie en 
Veiligheid en van Medische Zorg en Sport) en de burgemeesters van de experimenteergemeenten. 
In dat overleg wordt de voortgang besproken en is aandacht voor mogelijke knelpunten in de 
voorbereiding.  
 
Ambtelijk wordt deelgenomen in diverse landelijke overleggroepen met betrekking tot Veiligheid, 
Toezicht & Handhaving, Juridisch, Preventie en Communicatie. Dit zijn overleggen onder 
voorzitterschap van de rijksoverheid waarin afstemming wordt gezocht tussen de verschillende 
experimenteergemeenten en andere overheidsinstanties die een rol hebben in het experiment. 
Daarnaast wordt deelgenomen aan een netwerkbijeenkomst (wederom onder voorzitterschap van de 
rijksoverheid) waar naast de experimenteergemeenten ook een afvaardiging van de coffeeshops 
aansluit. 
 
Het experiment wordt begeleid door een evaluatie- en monitoringsonderzoek, uitgevoerd door Breuer 
& Intraval, RAND Europe en het Trimbosinstituut.  
 
Lokaal is er een projectgroep ingesteld, waar de input uit en voor de verschillende werkgroepen 
wordt besproken. In de lokale projectgroep wordt tevens op lokaal niveau afstemming gezocht met 
politie en justitie. Daarnaast wordt op lokaal niveau regelmatig overleg gevoerd met (een 
afvaardiging van) de Maastrichtse coffeeshops. 
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Een aandachtspunt in de voorbereiding is ervoor te zorgen dat, vóórdat het experiment van start kan 
gaan, het juridisch kader hierop wordt aangepast. Indien de voorbereidende werkzaamheden 
hiervoor zijn afgerond kom ik hierover inhoudelijk terug bij uw raad.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
J.M. Penn-te Strake 
Burgemeester 
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Geachte voorzitter, 

Met deze brief informeren wij uw Kamer over de stand van zaken en planning 

rondom het Experiment gesloten coffeeshopketen. Hiermee geven we vervolg aan 

de brief die uw Kamer 27 november 2020 heeft ontvangen.  

 

Selectie telers 

Bibob-onderzoek  

Op 3 december 2020 vond de loting bij de notaris plaats waaraan 42 lotnummers 

hebben meegedaan. In het experiment is er plek voor maximaal 10 telers. De 

nummers 11 en volgende zijn op een wachtlijst geplaatst. De eerste tien ingelote 

aanvragers zijn onderworpen aan een Bibob-onderzoek. Eén aanvrager is 

afgevallen waardoor de aanvrager met lotnummer 11 zich thans in Bibob-

procedure bevindt. 

 

De Bibob-adviezen worden na ontvangst zorgvuldig beoordeeld. Mede op basis 

van de adviezen wordt er besloten om een teler aan of af te wijzen. Ook kunnen 

er voorschriften aan de aanwijzing worden verbonden om bepaalde risico’s in te 

perken. Indien het Bibob-onderzoek aanleiding geeft om negatief te besluiten op 

een aanvraag van een ingelote aanvrager, kan voor de eerstvolgende aanvrager 

op de wachtlijst een Bibob-onderzoek worden aangevraagd.  

 

Plafondgemeenten 

Een aantal burgemeesters heeft in het advies over openbare orde en veiligheid 

aangegeven positief te zijn over de vestiging van de betreffende aanvrager, maar 

aangegeven een maximum te stellen aan het aantal telers dat zich in een 

gemeente wil vestigen. Telers die zich in een zogenaamde ‘plafondgemeente’ 

willen vestigen en geconfronteerd werden met dit plafond, hebben de kans 

gekregen om op zoek te gaan naar een alternatieve locatie. Aan de burgemeesters 

van de van de alternatieve vestigingsgemeente is gevraagd om een advies op 

openbare orde en veiligheid af te geven. Deze worden uiterlijk in april verwacht.  
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Aanwijzing eerste telers 

Zodra we positieve Bibob-adviezen ontvangen en eventuele voorschriften gereed 

zijn, kan een teler worden aangewezen. Wij streven ernaar de eerste telers in april 

van dit jaar aan te wijzen. We verwachten niet alle tien de telers gelijktijdig te 

kunnen aanwijzen. Dit is mede afhankelijk van het moment waarop de Bibob-

adviezen gereed zijn en het in de selectieprocedure opnemen van aanvragers uit 

de wachtrij, na eventuele afwijzingen van aanvragen van ingelote telers.  

 

Verder verloop van het proces  

In november jl. hebben we uw Kamer geïnformeerd dat gestreefd wordt naar een 

voorbereidingstijd van zes maanden in het meest positieve scenario en dat de 

daadwerkelijke benodigde voorbereidingstijd afhankelijk is van omstandigheden 

van de tien teeltbedrijven die worden ingeloot (Tweede Kamer, vergaderjaar 

2020–2021, 24 077, nr. 467). Uit de teeltplannen en gesprekken met de ingelote 

telers blijkt dat telers een langere voorbereidingstijd nodig hebben. Na aanwijzing 

van de telers wordt een voorlopig startmoment bepaald. Dat is het moment 

waarop naar verwachting de kwaliteit en diversiteit van de door de aangewezen 

telers geteelde hennep en/of hasjiesj voldoende zal zijn en kan worden voldaan 

aan alle voorwaarden die belangrijk zijn voor een gesloten coffeeshopketen. In 

aanloop naar het voorlopige startmoment wordt op deze voorwaarden gemeten. 

Wanneer vast staat dat er inderdaad sprake is van voldoende aanbod en wordt 

voldaan aan gestelde eisen voor de geslotenheid, wordt de startdatum van de 

experimenteerfase definitief vastgesteld. De experimenteerfase wordt 

voorafgegaan door een korte overgangsfase, waarbinnen coffeeshops in de 

deelnemende gemeenten, naast de gedoogde verkoop, mogen starten met 

verkoop van hennep en/of hasjiesj afkomstig van aangewezen telers. Vanaf de 

datum voor de start experimenteerfase is uitsluitend verkoop van de hennep en 

hasjiesj van aangewezen telers toegestaan. Uw Kamer wordt hierover 

geïnformeerd.  

 

Voorbereidende werkzaamheden 

Toezicht en handhaving 

De toezichthouders (Inspectie Justitie en Veiligheid, Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit en de 10 burgemeesters) bereiden zich voor op hun taken tijdens 

de voorbereidende fase en de experimenteerfase.  

 

Track and Trace  

Tijdens het experiment maken telers en coffeeshophouders gebruik van een Track 

and Trace systeem. In dit systeem worden handelingen geregistreerd tijdens de 

teelt, verwerking en verkoop van hennep en hasjiesj. Dit systeem ondersteunt het 

toezicht op de gesloten keten. Het gebruik van dit Track and Trace systeem is 

verplicht voor telers en coffeeshophouders die deelnemen aan het experiment. De 

functionaliteit voor de telers en inspectie op teelt is inmiddels opgeleverd en staat 

klaar voor gebruik. De verdere ontwikkeling van het systeem loopt op schema.  

 

Onderzoek 

Om de effecten van het experiment te meten vindt er onafhankelijk onderzoek 

plaats. Om onderzoekstechnische redenen en vanwege de geldende 

coronamaatregelen t.a.v. coffeeshops is het niet opportuun om de 0-meting dit 

voorjaar uit te voeren. De 0-meting wordt daarom - voorafgaand aan de 

experimenteerfase - na de zomer van 2021 uitgevoerd.  
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Preventiebeleid tijdens het experiment 

Bij de parlementaire behandeling van het voorstel van de Wet experiment 

gesloten coffeeshopketen hebben verschillende politieke partijen aandacht 

gevraagd voor preventie. Ook de Adviescommissie Experiment Gesloten 

Coffeeshopketen heeft onder meer het belang benoemd van preventieve aandacht 

voor de gezondheidsschade die zowel cannabisgebruik als het roken van tabak kan 

veroorzaken. Uw kamer is per brief (29 oktober 2019) toegezegd dat wij u zouden 

informeren over de wijze waarop preventie wordt vormgegeven binnen het 

experiment. Tussentijds hebben wij uw Kamer regelmatig geïnformeerd over de 

stand van zaken. In deze brief voldoen wij aan die toezegging.  

 

Gedurende het experiment wordt er op verschillende wijzen aandacht besteed aan 

preventie. In de regelgeving zijn eisen opgenomen die een preventieve werking 

beogen, zowel gericht op de vergunde telers als op de deelnemende coffeeshops. 

Op ons verzoek heeft het Trimbos-instituut een plan van aanpak opgesteld 

(aanbiedingsbrief TK, 26 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 34997 nr. 35)), 

waarbij in kaart is gebracht wat de belangrijkste (kwetsbare) groepen voor 

(problematisch) cannabisgebruik zijn, welke partijen een rol spelen bij die 

preventieaanpak en welke instrumenten en/of interventies daarbij kunnen worden 

ingezet. Daarnaast is medio 2020 een werkgroep preventie gevormd met 

vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten, ambtenaren van de 

ministeries van VWS en JenV en expertise van het Trimbos-instituut. Gezamenlijk 

is, op basis van het door het Trimbos-instituut opgestelde rapport, een keuze 

gemaakt voor de verdere vormgeving van een aantal preventieve instrumenten. 

Deze is in het bestuurlijk overleg met de burgemeesters van de deelnemende 

gemeenten en de ministers bekrachtigd.  

 

In het kort gaat het om de ontwikkeling van een Preventie- en Handhavingsplan 

Drugs, de samenstelling van een “Wat werkt dossier drugs”, de start met de 

opschaling van en bekendheid met landelijke interventies, en het opstellen van 

een communicatieplan over het experiment ter informatie van verschillende 

intermediairs. Het Trimbos-instituut zal speciale webpagina’s ontwerpen om alle 

ontwikkelde informatie gemakkelijk vindbaar te maken, ook voor gemeenten die 

niet aan het experiment meedoen. Voor een nadere toelichting op deze activiteiten 

verwijzen wij u graag naar de bijlage. 

Hoogachtend, 

 

de minister voor Medische Zorg de minister van Justitie en Veiligheid, 

en Sport, 

 

 

 

 

 

 

Tamara van Ark   Ferd Grapperhaus 
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Aanpak Preventie cannabis in het kader van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen 

Het experiment met de gesloten keten, waarbij consumenten in 10 gemeenten hennep of hasjiesj 

kunnen kopen die door 10 telers met vergunning is geproduceerd, kan de beeldvorming over gebruik 

van softdrugs beïnvloeden. De Adviescommissie Experiment Gesloten Coffeeshopketen heeft 

geadviseerd om met communicatie te voorkomen dat de suggestie wordt gewekt dat cannabis veilig 

en dus niet schadelijk is voor de gezondheid, omdat de overheid toeziet op de kwaliteit en benoemt 

het belang van preventieve aandacht voor de gezondheidsschade die zowel cannabisgebruik als het 

roken van tabak kan veroorzaken. 1 Ook bij de parlementaire behandeling van de wetgeving is door 

verschillende politieke partijen aandacht gevraagd voor preventie. Er is de Kamer toegezegd per brief 

(29 oktober 2019), dat de ministeries de Kamer zouden informeren over de wijze waarop preventie 

wordt vormgegeven binnen het experiment.  

Preventiebeleid tijdens het experiment 

Gedurende het experiment wordt er op verschillende wijzen aandacht besteed aan preventie. In de 

regelgeving zijn eisen opgenomen die een preventieve werking beogen. Daarnaast zijn - op basis van 

het advies van het Trimbos-instituut (aanbiedingsbrief TK, 26 juni 2020), de wensen van de 

deelnemende gemeenten en van het ministerie van VWS- aanvullende preventieve maatregelen 

opgezet of voorbereid. In deze brief notitie wordt ingegaan op de uitkomsten van dit proces.  

Afstemming met deelnemende gemeenten 

Ter voorbereiding op het experiment zijn op een aantal thema’s werkgroepen gevormd met de 

deelnemende gemeenten, ambtenaren van het ministerie van VWS en JenV en waar nodig aangevuld 

met andere expertises zoals de toezichthouders, politie, OM en het Trimbos-instituut. Eén van deze 

werkgroepen richt zich op preventie.  

Doel van de werkgroep preventie is de gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een 

lokale preventieaanpak die bijdraagt aan het voorkomen van een eventuele stijging van 

cannabisgebruik ten tijde van het experiment. Hierbij zetten we nadrukkelijk niet in op landelijke 

publiekscampagnes, vanwege de mogelijkheid dat die ook de nieuwsgierigheid kunnen prikkelen 

naar gebruik. We kiezen ervoor aan te sluiten bij de lokale regie op het middelenbeleid en aanvullend 

gebruik te maken van materialen en activiteiten die landelijk voor gemeenten beschikbaar worden 

gesteld. In de aanloop naar en gedurende de experimenteerfase worden preventievraagstukken 

besproken, ervaringen en expertise uitgewisseld, en eventuele knelpunten geagendeerd.  

Eisen in de wet- en regelgeving 

In de wet- en regelgeving zijn vijf eisen opgenomen die een preventieve werking beogen en 

stimuleren om problematisch gebruik tijdig te signaleren en naar te handelen. Deze eisen zijn: 

 Voorlichtings- en waarschuwingsboodschappen op de verpakking 

 Neutrale verpakking 

 Informatiebrochure (bijsluiter) 

 Training personeel coffeeshops 

 Voorlichtingsmateriaal coffeeshops 

  

                                                           
1 Een experiment met een gesloten cannabisketen, pag. 16 en 28, juni 2018. 
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Voor de eerste drie eisen zijn de telers verantwoordelijk voor adequate uitvoering. Deze 

onderwerpen zullen in 2021 besproken worden met de aangewezen telers, evenals de 

mogelijkheden van het gebruik van duurzame verpakkingsmaterialen. Het toezicht op deze drie eisen 

is belegd bij de NVWA.  

De coffeeshophouders zijn verantwoordelijk voor de training van personeel en het aanbieden van 

voorlichtingsmateriaal in zijn coffeeshop. De genoemde eisen in het Besluit voor de coffeeshops 

gelden tijdens het experiment en het toezicht berust bij de burgemeesters van de deelnemende 

gemeenten.  

Daarnaast heeft het Trimbos-instituut het document ‘Kwaliteitseisen deskundigheidsbevordering 

coffeeshops binnen het Experiment Gesloten Coffeeshopketen’ opgesteld, waarbij de eisen van 

opleidingen voor Sociale Hygiëne ten behoeve van de reguliere horeca als basis dienden. Deze 

informatie kan coffeeshophouders helpen bij het kiezen van een training. Ook kunnen gemeenten 

hieruit putten indien ze aanvullende eisen willen stellen aan de te volgen training door coffeeshops.  

Over de risico’s van cannabisgebruik bestaan al veel voorlichtingsmaterialen. De meeste 

coffeeshophouders bieden deze informatie ook al aan in de coffeeshop. Gemeenten kunnen hun 

regionale instelling voor verslavingszorg verzoeken na te gaan of het bestaande 

voorlichtingsmateriaal voldoende is. Mogelijk wordt er aanvullende informatie ontwikkeld om het 

experiment zelf uit te leggen aan de coffeeshopbezoeker. 

Aanvullende voorlichtings- en preventiemaatregelen 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Trimbos-instituut december 2019 

gevraagd om te adviseren over een preventieaanpak die bijdraagt aan het voorkomen van (een 

eventuele stijging van) cannabisgebruik en –problemen ten tijde van het experiment. Dit heeft geleid 

tot het Advies preventieaanpak Experiment Gesloten Coffeeshopketen (brief TK 26-6-2020) waarin in 

kaart is gebracht wat de belangrijkste (kwetsbare) groepen voor (problematisch) cannabisgebruik 

zijn, welke partijen een rol spelen bij die preventieaanpak en welke instrumenten en/of interventies 

daarbij kunnen worden ingezet. Deze inventarisatie bevat een groot aantal actuele interventies, met 

de vermelding in hoeverre deze instrumenten erkend zijn als goed theoretisch onderbouwd en 

effectief. Daarnaast hebben de onderzoekers een survey uitgevoerd onder gezondheidsprofessionals 

om na te gaan met welke instrumenten zij in de praktijk werken. Ook zijn interviews gehouden met 

beleidsmedewerkers in de deelnemende gemeenten over het huidige aanbod van activiteiten in het 

kader van cannabispreventie binnen hun gemeente, welke doelgroepen volgens hen extra aandacht 

behoeven tijdens het experiment, verwachtingen ten aanzien van het experiment en faciliterende en 

beperkende factoren met betrekking tot cannabispreventie. Uit het advies kwamen drie doelgroepen 

en bijbehorende interventiemogelijkheden naar voren.  

1. Jongeren tot 18 jaar in het algemeen  

Jongeren en ouders bereiken via universele preventie in voortgezet onderwijs (Helder op School, 

inclusief deelinterventies Frisse Start, Samen Fris en In Charge) en selectieve preventie voor 

jongeren waarbij risicofactoren zoals school gerelateerde problemen aanwezig zijn via 

WietCheck, Moti-4, online zelfhulp/eHealth Jellinek en preventief adviesgesprek IVZ. Deze groep 

heeft volgens het huidige gedoogbeleid en in het experiment geen toegang tot de coffeeshop. 

    2. Jongvolwassen vanaf 18 tot ongeveer 23 jaar  

Voor deze doelgroep zijn er geen universele interventies beschikbaar met aanwijzingen voor 

effectiviteit of met een landelijke implementatiegraad, maar het onderwijs kan nog wel een 
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setting zijn voor universele preventie, bijvoorbeeld met goed onderbouwde interventies zoals 

ROC-Aanvalsplan. Voor jongvolwassenen met risicofactoren kunnen wederom WietCheck, Moti-

4, Online zelfhulp/eHealth (Jellinek) en het preventief adviesgesprek IVZ ingezet worden. Omdat 

jongvolwassenen vanaf 18 jaar wettelijk toegang hebben tot de coffeeshop, is de coffeeshop zelf 

een belangrijke setting voor preventie van deze doelgroep in de vorm van schriftelijke 

voorlichting, waaronder de ‘bijsluiter’ en het voorlichten van en signaleren van problematisch 

gebruik door het personeel. 

3. Jongeren en jongvolwassenen met multiproblematiek (lichte verstandelijke beperking, 

jongeren in instellingen, jongeren met psychische problemen of gedragsproblemen, 

jongeren in gezinnen in scheiding) 

Bij ernstige problematiek zijn er voor deze doelgroepen relatief intensieve interventies zoals 

Multi Systeem Therapie (MST) en Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT) met sterke 

aanwijzingen voor effectiviteit. Deze interventies zijn eerder te kwalificeren als behandeling en 

vallen om die reden buiten het kader van dit voorstel. Daarnaast zijn er goed onderbouwde 

interventies die rekening houden met kenmerken van de doelgroep (Take it Personal en Open en 

Alert voor jongeren met LVB) of met de setting (Brains4Use, Make up your mind, Leefstijl 24/7 en 

Open en Alert voor jongeren in instellingen). Voor jongeren en jongvolwassenen met psychische 

problemen en gedragsproblemen is er ook het preventief adviesgesprek IVZ.  

Sinds deze zomer is de werkgroep preventie enkele malen bijeengekomen. De deelnemende 

gemeenten hebben ten behoeve van de werkgroep in aanvulling op het advies in kaart gebracht hoe 

de preventiepraktijk er lokaal uitziet. Ook is in de werkgroep de lijst van aanbevelingen uit het Advies 

van het Trimbos-instituut beoordeeld op prioriteit voor de langere termijn en op mogelijk quick wins, 

uitgaande van de lokale wensen en behoeften.  

Er is naar voren gekomen dat er al veel gebeurt, zowel waar het gaat om universele preventie, als om 

geselecteerde en geïndiceerde interventies. Niettemin is de verwachting dat met name de 

deelnemende gemeenten, maar ook hun omliggende gemeenten, tijdens de looptijd van het 

experiment voor specifieke vragen met betrekking tot preventie van cannabisgebruik en/of –

problemen komen te staan, omdat er door het experiment meer aandacht is voor cannabis. Op dit 

moment is daar nog weinig zicht op: we kunnen niet goed voorspellen hoe het cannabisgebruik of 

daarmee samenhangende problemen zich gaan ontwikkelen. Daarom is het van belang dat 

gemeenten over handige instrumenten beschikken om de actuele situatie goed te monitoren.  

De landelijke overheid faciliteert de ontwikkeling van interventies en financiert landelijke monitoring 

van middelengebruik in het algemeen. Met het oog op het experiment is besloten een aantal 

aanvullende instrumenten te ontwikkelen, die gemeenten desgewenst kunnen inzetten. Het is aan 

gemeenten zelf om een keuze te maken uit het preventieaanbod, welke interventies zij willen 

uitvoeren, waarbij zij uiteraard ook een financiële afweging zullen moeten meenemen: intensivering 

op het ene punt moet mogelijk tot een verminderd aanbod op een ander punt leiden. Daarbij komt 

dat de diverse interventies uiteenlopen in de kosten: universele preventie is relatief goedkoop, 

terwijl selectieve interventies over het algemeen duurder uitvallen. Binnen het kader van het 

experiment is er geen extra budget voorzien voor de uitvoering van preventie op lokaal niveau. 

Rekening houdend met het bovenstaande overwegingen zijn we gekomen tot formulering van het 

volgende preventie actieplan, dat er samengevat in 2021 als volgt uitziet: we zetten in op de 

ontwikkeling van een Preventie- en Handhavingsplan drugs, de ontwikkeling van het “Wat werkt 

dossier drugs”, de start met de opschaling van en bekendheid met landelijke interventies, en het 

opstellen van een communicatieplan over het experiment ter informatie van verschillende 
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intermediairs. Het Trimbos-instituut zal speciale webpagina’s ontwerpen via waar alle ontwikkelde 

informatie vindbaar is. 

Hieronder lichten we deze keuze nader toe. 

Monitoring en ontwikkeling Preventie en Handhavingsplan 

Zoals eerder opgemerkt is niet goed te voorspellen hoe het gebruik van cannabis en daarmee 

samenhangende problemen zich zullen ontwikkelen tijdens het experiment: het experiment met de 

gereguleerde teelt is immers uniek in de wereld. Om die reden moeten we de ontwikkelingen in 

cannabisgebruik nauwkeurig volgen, zowel op landelijk als op lokaal niveau. Wat betreft het effect 

van het experiment op het gebruik van cannabis, daarvoor heeft het WODC een 

onderzoeksconsortium opdracht gegeven om de effecten van het experiment, waaronder die voor de 

gezondheid, te monitoren en te evalueren. 

De trends op landelijk niveau worden beschreven via de Nationale Drug Monitor (NDM), die jaarlijks 

de laatste gegevens over gezondheid en criminaliteit gerelateerd aan middelengebruik in kaart 

brengt. Vanaf 2021 zal de NDM tweemaal per jaar digitaal een update van de gegevens publiceren. 

Deze rapportages zijn echter minder geschikt om inzicht te geven in de actuele situatie op lokaal 

niveau. Dat vergt een ander type benadering, vooral kwalitatief van aard, met andere instrumenten. 

Het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol, waarmee een aantal gemeenten al goede ervaringen 

heeft opgedaan, kan hierbij b.v. als basis dienen. Om de afspraken die bij het preventie en 

handhavingsplan worden gemaakt te monitoren wordt gebruik gemaakt van gegevens die lokaal 

beschikbaar zijn. Een divers aantal sleutelfiguren op lokaal niveau verzamelen en analyseren 

gegevens, zodat snel gezamenlijk vervolgstappen kunnen worden gezet. Zie voor meer informatie: 

https://expertisecentrumalcohol.trimbos.nl/items/details/preventie-en-handhavingsplan-alcohol. 

In 2021 zal het Trimbos-instituut dit instrument aanpassen aan het thema drugsgebruik en -

problemen, met speciale aandacht voor cannabis. Voor het onderdeel handhaving wordt hierbij 

afgestemd met de betreffende werkgroep. Gemeenten kunnen dit instrument vervolgens zelf 

toepassen om goed zicht te krijgen op de lokale situatie.  

 

Ontwikkeling van een ‘Wat werkt dossier’ drugspreventie 

Zoals uit het genoemde adviesrapport van het Trimbos-instituut naar voren komt, bestaat er een 

veelheid van preventieve interventies, voor verschillende doelgroepen en van uiteenlopende 

onderbouwing en effectiviteit. Als handreiking naar professionals heeft het ministerie van VWS het 

Trimbos-instituut verzocht in 2021 samen met de afdeling Gezond leven van het RIVM een 

zogenaamd ‘Wat werkt dossier drugspreventie’ ontwikkelen. Zo’n dossier is een review / overzicht 

van de stand van zaken van wetenschappelijke en grijze literatuur op een specifiek onderdeel van 

leefstijlproblematiek (in casu preventie drugsgebruik), dat getoetst is met gebruikers. Het dossier 

bevat: een kort overzicht op de site van Loketgezondleven.nl (van het RIVM) en de website van een 

thema-instituut (in dit geval Trimbos-instituut) met informatie in bullits over Wat werkt, Wat werkt 

waarschijnlijk, Wat werkt niet en Wat weten we nog niet /is nog onduidelijk (voorbeeld). Het biedt 

beleidsmakers en professionals een gedegen overzicht hoe zij met dit thema aan de slag kunnen 

gaan, inclusief concrete voorbeelden. Er vindt afstemming plaats met de instellingen voor 

verslavingszorg. Deze informatie helpt gemeenten, instellingen voor verslavingszorg, scholen en 

andere maatschappelijke organisaties bij het kiezen van interventies. 

 

https://expertisecentrumalcohol.trimbos.nl/items/details/preventie-en-handhavingsplan-alcohol
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Opschaling van en bekendheid met landelijke interventies 

Van een aantal bestaande interventies is het bekend dat ze goed werken, maar nog onvoldoende 

landelijk geïmplementeerd zijn. Het gaat daarbij niet zozeer om universele preventie, maar vooral om 

selectieve en geïndiceerde interventies, dat wil zeggen dat zij specifiek gericht zijn op groepen met 

een verhoogd risico op problematisch gebruik. Voor een deel heeft deze situatie te maken met een 

nog relatieve onbekendheid van professionals met praktische uitvoering van die interventies. Er zijn 

echter ook voorbeelden van interventies waarvan het eigenaarschap bij één specifieke instelling ligt, 

zodat onderhandeling nodig is met de specifieke eigenaar over voorwaarden voor opschaling. Het 

gaat bijvoorbeeld om laagdrempelige online zelfhulpinterventies voor verschillende niveaus van 

(probleem) gebruik.  

VWS zal in 2021 aan de slag gaan om dergelijke laagdrempelige interventies breed beschikbaar te 

maken. Voor een aantal interventies geldt dat zij relatief eenvoudig landelijk opgeschaald kunnen 

worden.  

Daarnaast zal, om te beginnen in 2021, maar vervolgens ook in de jaren daarna, een aantal 

bijeenkomsten voor gezondheidsprofessionals worden georganiseerd, waarin zij door experts 

worden geïnformeerd over en zo nodig getraind in het bestaande aanbod van diverse specifieke 

interventies. Binnen de werkgroep zal worden bepaald welke interventies aan bod dienen te komen. 

Communicatie en informatie 

Het is van belang dat bij diverse doelgroepen goed bekend is wat het experiment betekent en wat er 

wel en niet verandert in de wetgeving. Er is daarom een belangrijke rol weggelegd voor 

informatievoorziening en kennisdisseminatie. Allereerst is de boodschap “het experiment is bedoeld 

om de toelevering van cannabis uit de criminaliteit te halen en er verandert niets aan de 

(gezondheids)risico’s van cannabisgebruik, noch aan de wetgeving met betrekking tot de toegang tot 

coffeeshops voor minderjarigen”) over het experiment vastgesteld. Vanaf 2021 gaan we ervoor 

zorgen, dat deze boodschap bekend raakt bij preventiewerkers vanuit de verslavingszorg en GGD-en, 

leraren en jongerenwerkers e.d. Ook zorgen we dat deze informatie beschikbaar is op relevante 

platforms voor ouders, programma’s als Opvoeding en Uitgaan van het Trimbos-instituut, websites 

als ‘drugs en uitgaan’, en de diverse websites van de instellingen voor verslavingszorg. 

Als werkgroep zullen we samen met intermediairs (IVZ, beheerders websites/interventies) een 

communicatieplan maken voor bovengenoemde doelgroepen met betrekking tot preventie. In 2021 

starten we met het inventariseren van de relevante communicatiekanalen. De bestaande factsheet 

over het experiment wordt aangevuld/aangepast voor verschillende doelgroepen waarbij zoveel 

mogelijk met voorbeeldteksten wordt gewerkt. De teksten worden verwerkt in de verschillende 

communicatiemiddelen: flyer, nieuwsbrief, onderdeel coffeeshopcursus, website, informatiebrief 

scholen, ouderavond. 

Tot slot: alle landelijk ontwikkelde documenten en producten in het kader van het experiment komen 

ook ter beschikking aan andere gemeenten via een specifieke webpagina bij het Trimbos-instituut. 

Tegen het eind van 2021 zal binnen de werkgroep preventie een evaluatie worden uitgevoerd van de 

gemaakte stappen, op basis waarvan een vervolgplan preventie voor 2022 kan worden opgesteld.  


