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Voorwoord 
Voor u ligt de verantwoording en het Jaarverslag van het Platform Kocon Katwijk. Ook in 2020 heeft het 

Platform als integraal lokaal samenwerkingsverband weer bijdragen geleverd aan de uitvoering van het 

verslavingsbeleid van de gemeente Katwijk. Het jaar 2020 is ook voor het Platform een bijzonder jaar 

geweest in verband met de mondiale Coronapandemie. Hierdoor heeft een aantal activiteiten geen 

doorgang kunnen vinden en zijn activiteiten in een aangepaste vorm aangeboden.  

De activiteiten van het Platform Kocon zijn gekoppeld aan de beleidsnota’s van de gemeente Katwijk en 

zijn opgesteld binnen het kader van de jaarlijkse activiteitenplannen. De activiteiten zijn geënt op de 

pijlers onderzoek, preventie, zorg en maatschappelijk herstel.  

De preventie- en handhavingsactiviteiten van Kocon richten zich op het voorkomen en terugdringen van 

risicovol gedrag en problematische verslavingen.  Het gaat hierbij om een integraal aanbod gericht op 

onderwerpen als veiligheid, alcohol, roken, soft- en harddrugs, schermgebruik, over- en ondergewicht. 

In deze verantwoording gaan wij in op de activiteiten van de stichting, het platform en de preventieve 

activiteiten. Onze nazorg- en reintegratieactiviteiten worden van oudsher separaat verantwoord.  

Bijkomende omstandigheden 2020 die invloed hebben gehad op de resultaten van Kocon.  

- De coronamaatregelen hebben zeker invloed op werkzaamheden gehad. In eerste instantie 

leek het dat de impact nog veel groter zou zijn. Uiteindelijk hebben we wel activiteiten 

moeten stoppen, maar ook kunnen uitwerken en klaarzetten voor volgend jaar of om kunnen 

buigen naar Digitaal Plein uitingen. Daarnaast hebben er meerdere gesprekken met scholen 

plaatsgevonden waardoor er een innovatie op lesmateriaal kon worden gemaakt.   

- Bij zowel Nazorg als Reïntegratie zijn de gevolgen wel zorgelijk. We verwachten dan ook dat 

de recidivecijfers zullen toenemen. 

- Verhuizing Kocon 

- De invoering van de Maatschappelijke Agenda 

- Bezwaarprocedure Leiden. 

Daar we de laatste twee factoren al uitgebreid besproken hebben is verdere toelichting enkel in de  

bijlage1 nader verwoord.  

Stichting en Platform Kocon hopen dat met de realisatie van de uitgevoerde activiteiten in 2020 weer 

te hebben bijgedragen aan het verslavingsbeleid van de gemeente Katwijk. 

 

Voorzitter Platform Kocon,  

Hans Moolenburgh 

 

 

 

 

                                                           
1 Bijlagen 1: Bijkomende omstandigheden 2020. 
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Organisatie en werkstructuur  
Kocon is een integraal lokaal samenwerkingsverband (platform) dat zich richt op Verslavingspreventie 

en Handhaving i.h.k.v. Openbare Orde en Veiligheid, Maatschappelijke opvang en Maatschappelijk 

herstel in Katwijk. Kocon voert hiermee een deel van het verslavingsbeleid van de gemeente Katwijk uit.  

Dit bereiken we door - samen met organisaties die zich bezighouden met deze activiteiten, verbonden 

binnen het platform - gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Kocon zoekt hiervoor 

samenwerking met organisaties die verantwoordelijk zijn voor de benoemde terreinen. Kocon 

organiseert discussie en onderzoek n.a.v. trends en signalen vanuit het werkveld om hiaten in het 

aanbod te onderkennen. Binnen de organisatiestructuur van Kocon organiseren we kansen om te 

innoveren. Uitwisseling en afstemming vindt plaats tijdens de centrale Platformvergaderingen met de 

aangesloten of genodigde organisaties. Onderzoek, ontwikkeling, uitvoering, bewaking en borging 

binnen bestaande structuren van de voortgang vindt plaats vanuit de verschillende werkgroepen en het 

bestuur van Stichting Kocon.                                                                                                                                                                            

De activiteiten zijn daarom verdeeld in twee categorieën; namelijk organisatie- en output activiteiten.   

De organisatieactiviteiten zijn onderverdeeld in twee (of 3) categorieën, namelijk 

 Het organiseren van het platform voor uitwisseling, afstemming en discussie (platform) 

 Het onderzoeken ontwerpen en uitproberen van innovatieve activiteiten (werkgroepen) 

 Borging en bewaking (stichting en platform) 

NB. Vanaf de start van Kocon is gewerkt vanuit de onderstaande werkstructuur. Begin 2020 is ook het 

Preventieteam hierin opgenomen.  

NB. Voor de onderdelen Zorg en Handhaving worden als zodanig geen activiteiten uitgevoerd, wel is 

het zo dat deze onderdelen worden meegenomen in de uitwisseling van signalen binnen Kocon. 

Daarnaast worden, weliswaar in een lichte vorm handhavingsactiviteiten ingevoegd om zo dichterbij 

de doelgroep te kunnen komen om preventie-interventies beter te kunnen doen laten slagen.   

 

  

Stichting Kocon 

Platform Kocon 

(Werkgroep) Preventieteam 

Digitaal Plein 

Nazorgteam  

Project Reïntegratie  

Nazorg Preventie 

activiteiten 
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Stichting Kocon 

Het Platform Kocon rust op de schouders van Stichting Kocon en heeft gaandeweg een kleine 

professionele organisatie betrokken om tot het faciliteren van het netwerk, het ontwikkelen en 

uitvoeren van – vanuit het platform beoogde - activiteiten te komen, duurzame inzet en verbinding van 

de partijen te komen.  

Het bestuur draait volledig op vrijwillige inzet en wordt professioneel ondersteund door een secretaris 

en een adviseur (Kocon uren) om tot facilitering van het netwerk, ontwikkeling en uitvoering van 

activiteiten, duurzame inzet en verbinding van genoemde partijen te komen. Stichting Kocon is 

rechtspersoon, heeft zelf geen personeel in dienst maar betrekt deze uit samenwerkende organisaties. 

Kocon organiseert jaarlijks meerdere platformbijeenkomsten om discussie en onderzoek n.a.v. trends 

en signalen vanuit het werkveld om hiaten in het aanbod te onderkennen.  

Platform Kocon 

Het platform bestaat uit vaste leden vanuit de volgende organisaties:  

- De Binnenvest  - GGZ Rivierduinen 

- Brijder Preventie Zuid-Holland  - Politie 

- Stichting de Brug  - Sociaal Content Creators  

- Gemeente Katwijk  - Welzijnskwartier  

- GGD Hollands Midden  - Zorggroep Katwijk 

 

De politie is van oudsher een van de belangrijkste pijlers onder Kocon, net als de Binnenvest en de GGZ. 

Ondersteunende taken werden tot 2019 uitgezet bij de GGD, De Brug en Welzijnskwartier.  

Regelmatig worden ook andere partijen op thema uitgenodigd. Samen met de partijen worden 

gezamenlijke doelen gesteld die met elkaar worden ontwikkeld en uitgevoerd. Het geheel wordt 

verbonden door de vrijwillige en onafhankelijke inzet van de voorzitter en ondersteund vanuit Kocon. 

Uitwisseling, afstemming en borging vindt plaats tijdens de centrale Platformvergaderingen. De 

gezamenlijke keuzen en ontwikkeling van activiteiten voorkomt doublures. Daarnaast biedt de 

samenwerking de gelegenheid om optimaal gebruik te maken van de aanwezige kennis en 

vaardigheden.  

Onderzoek, ontwikkeling, uitvoering, bewaking van de voortgang vindt plaats vanuit de verschillende 

werkgroepen en het bestuur van Stichting Kocon.      

Daarnaast initieert Kocon discussie en onderzoek om richting te kunnen geven aan de activiteiten. Dit 

betekent dat - in het Katwijkse – een gezamenlijke Plan Do Check Act-cyclus een vast onderdeel is van 

de werkwijze.  

Resultaten 2020 

In 2020 waren er 5 bijeenkomsten gepland. Hiervan hebben 3 vergaderingen doorgang gevonden.  

Redenen voor het uitvallen van de twee vergaderingen waren: 

 April i.v.m. algemene ervaren drukte rondom de maatregelen en het ombuigen van 

activiteiten vanuit de moederorganisaties,  

 September: het afwachten van de uitslag subsidieaanvraag MAG.  
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Werkgroepen 
Vanuit werkgroepen worden- op basis van signalen en onderkende hiaten - de activiteiten voorbereid, 

ingebracht bij het platform, aangepast en uitgevoerd. Hiervoor worden uren ingekocht vanuit de 

betrokken moederorganisaties. Dankzij een verschuiving in uren is het gelukt om Brijder en het 

jongerenwerk van Welzijnskwartier meer uitvoerende taken te geven vanuit Kocon. In 2020 is de 

Zorggroep Katwijk (huisartsen) betrokken bij het Digitaal Plein van Kocon en Sociaal Content Creators 

is aangetrokken voor diensten op digitaal gebied. Dankzij deze ontwikkelingen is de basis van Kocon 

verbreed en wordt dit in 2021 gecontinueerd.  

1. De aansturing, het volgen van preventieactiviteiten en de borging hiervan is ondergebracht in het 

Preventieteam. Dit team (incl. onderzoek) bestaat uit de voorzitter (GGD), secretaris (WZK), social 

media (Social Content Creators), Preventie Jeugd (Brijder & GGD), Jongerenwerk 

(Welzijnskwartier) op basis van personele inzet. Zorggroep Katwijk, Politie, Gemeente en De Brug 

worden op onderwerp uitgenodigd (netwerkinzet). Hiernaast wordt er nauw samengewerkt 

Kattuk.nl en met betrokken burgers (netwerkinzet).   

2. De activiteiten gericht op maatschappelijk herstel zijn ondergebracht in 3 teams; 

- Nazorgteam: voorzitter (vrijwilliger), secretaris (Welzijnskwartier), gemeente Katwijk 

(nazorgcoördinator), twee trajectbegeleiders (Welzijnskwartier), casemanager Project 

Reïntegratie (De Brug).  

- Casemanagement Project Reïntegratie: voorzitter (portefeuillehouder bestuur Kocon) 

casemanager Project Re-integratie (De Brug) en twee medewerkers Reïntegratie (De Brug). 

- Indicatieteam: casemanager Project Reïntegratie (De Brug), woonbegeleider GGZ 

Rivierduinen en woonbegeleider Brijder. 

Daarnaast wordt in de uitvoering samenwerking gezocht met diverse organisaties/ ketenpartners die 

van belang zijn voor de re-integratie trajecten van de ex-gedetineerden en/ of ex-verslaafden.  

Resultaten 2020 

In 2020 waren er 18 bijeenkomsten van het Preventieteam. Sommigen zijn in het kader van de 

maatregelen omgebogen naar digitaal versus fysieke bijeenkomst.  
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1 Digitaal Plein 
Beschrijving 

Het is een steeds een grotere uitdaging om jongeren en opvoeders met de reguliere middelen te bereiken met 
Kocon activiteiten. Het Platform Kocon kampt niet als enige met dit knelpunt. Ook andere organisaties geven 
aan dat burgers tegenwoordig lastiger zijn te bereiken en zoeken hiervoor naar nieuwe wegen. Het online 
aanbieden van informatie en/of hulp blijkt drempelverlagend te werken, voornamelijk voor de jeugd en 
opvoeders. Het Platform Kocon heeft hiervoor in 2019 een Digitaal Plein ontwikkeld en zal deze functie in 2020 
verder operationaliseren.  
 
De voordelen van Onlineinformatie, begeleiding/hulp liggen voor gebruikers in de flexibiliteit, de 
laagdrempeligheid, de anonimiteit en de besparing in tijd. De voordelen voor aanbieders liggen in het bereik, 
besparing in tijd en de kosten. Onlineinformatie en hulp kan verschillende vormen aannemen en in intensiteit 
variëren. Soms kan lichte hulp, zoals informatie met een Webinar, een digitaal spreekuur of een enkel e-mail 
of chatcontact, al voldoende zijn. Wanneer de informatie of beantwoording van eenvoudige vragen niet 
volstaat en er reden is tot zorg kan iemand op het internet terecht voor intensievere hulp.  
 
Onlinehulp is een vorm van getrapte hulpverlening: van laagdrempelig tot interactief. In veel gevallen worden 
de verschillende vormen gecombineerd tot één aanbod. De ervaring van gebruikers is zeer positief vanwege 
de nabijheid (in huis) en de anonimiteit.   
 
Interactieve technieken, in principe onafhankelijk van tijd en ruimte met een keuze uit de onderstaande 
mogelijkheden. Bestaande producten (programma’s, modules, spreekuren) van o.a. Trimbos en Brijder zullen 
worden gebruikt om kosten te besparen. 

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2020 

Via internet aanbieden van informatie, begeleiding, 

hulp en/of verwijzing met betrekking tot leefstijl, 

schermgebruik en middelengebruik èn problematiek. 

Content op het gebied van: 

 Schermgebruik:  

 Middelen:  

 Gezondheid, Voeding en bewegen:  

 Online vraagbaak:  

 WZZP Katwijk:  

 Veiligheid: enquête wapenbezit 

 Zorgpagina: 

 Corona: 

 Seksualiteit en relaties: 

Doelgroep(en) Bereik 2020 

 Inwoners van Katwijk, 

 In het bijzonder jongeren  

 Ouders/opvoeders leeftijd 25-34 jr.) 

 Vrijwilligers/professionals  

 10.602 gebruikers 

o 25% van die groep is 18-24 jaar 

o 35% van die groep is 25-34 jaar 

Betrokken partijen Uitvoerders 

Aangesloten partners aan het Platform Kocon:  

GGD, Sociaal Content Creators, Politie, 

Welzijnskwartier, Brijder, CJG, Binnenvest, de Brug 

en Zorggroep Katwijk. 

Vanuit ureninzet Kocon: 

GGD, Brijder, Welzijnskwartier en Sociaal Content 

Creators. 

 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

Ouders meer inzicht geven in de wereld waar hun 

kinderen zich in bevinden. De route naar 

antwoorden en of hulp laagdrempelig te maken. 

De bijdrage van GGD HM op volgende pagina 

weergegeven: 
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Corona 

 Corona: de groeifactor 

 Mede bedenken, uitvoeren en distribueren 

Coronafilmpjes: 

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/corona 

 Seksualiteit en relaties: 

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/lekker-je-

vel/praten-over-seks 

Schermgebruik: 

 Negeren is een kunst 

 Grenzen aan gamen (schermtijd) 

 Word slim door gamen 

 Met jezelf spelen (Omegle) 

 Pubers en slapen 

 DSM-criteria voor schermpjes 

 

Middelen 

 Alcohol% (over alcohol en kanker) 

 0.0: doen of niet doen? (Over alcoholvrij bier) 

 Eerste hulp bij out gaan 

 Wetten en regels 

 Rookvrij voor kinderen (over de speeltuinen) 

 Uit of out (comadrinken) 

Cijfers 

 Hoera, hoera (dalend alcoholgebruik <> 

drugscriminaliteit) 

 Zijn Katwijkse jongeren gezond? (Cijfers 

jeugdmonitor 2019) 

 

Voeding: 

 Meten en wegen 

 Maak je niet dik 

 Gezond eten 

 Drink je dik 

 Die eet 

Veiligheid 

 Mes op zak? 

 Oortjes 

Bewegen 

 Achterwaarts mars 

 Ommetje 

Verloop activiteit  

Dankzij de deelnemende organisaties kan gebruik worden gemaakt van veel van de beschikbare expertise. 

Bestaande producten (programma’s, modules, spreekuren) van o.a. Trimbos en Brijder zullen worden gebruikt 

om efficiënt te werken en kosten te besparen. Zorgprogramma’s komen in beeld dankzij de verbinding met 

andere websites. 
 

2020 was het eerste volle jaar voor het Digitaal Plein Katwijk. Volgens Google Analytics hebben we 10.602 

gebruikers gehad van 1 januari tot 31 december 2020. 25% van die groep is 18-24 jaar en 35% van die groep 

is 25-34. Dat is waarschijnlijk de groep jonge ouders die we ook willen bereiken, maar meten is weten. We 

willen weten of de juiste groepen bereikt worden, of de boodschap over komt, hoeveel reacties er zijn geweest 

en wat de tevredenheid hierover is.   
 

Wij zijn van mening dat het Digitaal Plein zich bewezen heeft, maar verdere groei is zeker nog wenselijk.  In 

het bijzonder op social media door samenwerkingen te zoeken met bijvoorbeeld de politie omdat zij nu 

eenmaal veel bereik hebben. Reëel of niet, het uiteindelijke doel is natuurlijk dat de naam DPK bij elke jonge 

ouder en professional in Katwijk bekend is. 

Ombuiging n.a.v. omstandigheden, inzichten en/ of trends  

Tijdens de coronatijd hebben we ook niet stil gezeten. We hebben eerst snel geschakeld en content geplaatst 

met betrekking tot de maatregelen, acties in Katwijk en hoe om te gaan met de moeilijkheden die je thuis 

tegen kan komen. Denk daarbij aan meer schermtijd bij jongeren omdat ze veel op de laptop en IPad aan 

school werken en het zitten op elkaars lip omdat iedereen thuis zit. 
 

Daarna hebben we voor de doelgroep jongeren herkenbare filmpjes gemaakt en geplaatst op social media met 

de titel: corona en jongeren. Hierin zijn onderwerpen behandeld als fake news, school en huiswerk, eten en 

bewegen, drank drugs en roken, slapen en chillen. Met het laatste onderwerp is ook onze campagne 

opgevallen bij de landelijke actie van het ministerie, #slimmerchillen. Een mooi compliment. 
 

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/zoekresultaten?keywords=corona
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/lekker-je-vel/praten-over-seks
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/lekker-je-vel/praten-over-seks
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Ook hebben we voor ouders in Katwijk in samenwerking met het Welzijnskwartier een 8-tal tafelgesprekken 

gevoerd met gasten die midden in de samenleving staan zoals de politie, muzikanten, sporters, ouders en 

scholen. Gemiddeld zijn de tafelgesprekken per aflevering zo’n 4000 keer bekeken. We hebben dit weer 

afgebouwd toen we merkten dat de kijkcijfers (behoefte) terugliep en zullen dit in de toekomst weer oppakken 

bij behoefte.  

Doorkijkje naar 2021 

In het nieuwe jaar gaan we weer nieuwe content maken en ook op nieuwe manieren proberen ouders de 

handvatten te geven om hun kind op een gezonde en veilige manier op te laten groeien. Een mooi voorbeeld 

hiervan zijn de DPK kletskaarten. Een kaartspel als hulp voor ouders om het gesprek aan te gaan met hun 

kinderen over moeilijke onderwerpen als drank, drugs, toekomst, wapens en social media. 

 

In onze aanvraag voor de pilot hybride preventie zou het Digitaal Plein Katwijk een mooi verlengstuk zijn van 

de mentorlessen die staan beschreven. Zo kunnen scholen ouders voor de les doorverwijzen naar het DPK om 

zich alvast in te lezen over bepaalde onderwerpen. 

 

In 2021 gaan we een systeem inbouwen waarmee we kunnen volgen welke doelgroepen Digitaal plein hebben 

bezocht, wat hun ervaringen waren. We staan hierbij open voor tips en suggesties.  

 

 

2 Beleidsvoorbereidend onderzoek 

 Lesprogramma Voeding en Bewegen 

Beschrijving 

Overgewicht is, naast roken en alcoholgebruik, een van de drie gekozen speerpunten in het Nationaal 

Preventieakkoord. Overgewicht en onvoldoende bewegen zijn landelijk, regionaal en lokaal een veel 

voorkomend probleem onder jongeren.  

 

Kocon heeft gemeend, naast roken en alcoholgebruik, ook aan dit leefstijlonderwerp aandacht te moeten 

besteden. Dit vanwege het feit dat te veel, te weinig en/of ongezond eten duidelijke verslavingsaspecten te 

zien geeft als ook obsessieve en compulsieve aspecten in eetgedrag. 

 

In Katwijk is voornamelijk het overgewicht een al langer voorkomend probleem. Cijfers vanuit de 
Gezondheidspeilingen en de periodieke gezondheidsonderzoeken door de jeugdverpleegkundigen van de 
GGD HM geven dit duidelijk aan. We zijn ermee bekend dat tal van andere organisaties zoals de GGD met de 
JGZ en diëtisten zich hier ook op richten. Toch is in verband met de ‘verslavingsgedrag’kant en voeding een 
leefstijlonderwerp waar ook Kocon zich op wil richten, in combinatie met bewegen.    
 

Het is daarom voor de gezondheid van Katwijkse jongeren van belang dat er een lesprogramma komt, waarin 

ook ouders betrokken worden, dat aandacht besteedt aan zowel voeding als beweging. Het is ook zaak te 

onderzoeken of dit programma effectief is. Een eerder voorstel voor dergelijk onderzoek door de Universiteit 

Wageningen is door Zon Mw niet gehonoreerd. Mogelijk is er een verbinding met het onderzoek ‘Veerkracht: 

van generatie op generatie’.  

 

In 1e instantie is door Kocon onderzocht of, door aan te sluiten bij de Academische Werk Plaats (AWP) en 

partners en de ervaring van het voorstel door Universiteit Wageningen, alsnog een lesprogramma plus 

effectiviteitsonderzoek gerealiseerd kan worden. 
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Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2020 

Onderzoeken of de combinatie van een 

lesprogramma met daaraan gekoppeld een 

effectiviteitsonderzoek haalbaar is. 

 Afbakening van dit onderwerp binnen onze 

taakopvatting, namelijk het verslavingspatronen 

die achter de leefstijlgedragingen zit.  

 Ontwikkeling Pilot hybride preventie 

Doelgroep(en) Bereik 2020 

 Onderzoeksinstellingen  

 Onderzoekfondsen  

 Instellingen (toekomst)  

 leerlingen voor Voortgezet Onderwijs (toekomst) 

 Platformpartners 

 Pieter Groen 

 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

Een lesmethode creëren die effectief overgewicht en 

te weinig bewegen voorkomt. 

Voeding: 

 Meten en wegen 

 Maak je niet dik 

 Gezond eten 

 Drink je dik 

 Die eet 

Bewegen 

 Achterwaarts mars 

 Ommetje 

Betrokken partijen Uitvoerders 

Mogelijk LUMC Public Health & 

Eerstelijnsgeneeskunde, GGD HM, Gemeente 

Katwijk, Universiteit Wageningen, Kocon/GGD. 

GGD, vanuit ureninzet Kocon; GGD en 

Welzijnskwartier.  

 

Verloop activiteit  

Over de mogelijkheid tot deze activiteit vorm te geven is veel gebrainstormd. Zo hebben we gesproken over 

de cijfers, nut, noodzaak al dan geen taak van Kocon en eventueel resultaat wat wij beogen.  

Ombuiging n.a.v. omstandigheden, inzichten en/ of trends  

Bij herhaling is aangetoond dat overgewicht een probleem is van zowel de jeugd als volwassenen binnen 

Katwijk. Bij het lezen van het nationale programma van het JOGG missen wij drie aspecten.  

 

1. Eetgedrag en verslaving 

Ten eerste zit aan overgewicht een verslavingsaspect en een GGZ-aspect. (Eetverslaving en dwangmatig eten, 

emotioneel eten). Dit geldt zowel voor individuen als voor gezinnen. Kocon heeft ruime expertise op het gebied 

van verslaving en ervaring in het ombuigen van verslaving naar gezond gedrag. Samen met Brijder Preventie 

en de GGZ willen we deze mogelijkheden inzetten voor het halen van de doelstellingen van het JOGG in 

samenwerking met het lokale programma van JOGG. 

 

2. Beïnvloeding & weerbaarheid 

In de tweede plaats missen wij een deelaspect als het gaat om participatie van de jongeren zelf. Hoe worden 

jongeren bewust gemaakt van de technieken die de industrie gebruikt om jongeren te verleiden tot verkeerde 

voeding. De sluikreclame op tv is inmiddels wel uitgebannen maar de grootste beïnvloeding van jongeren 

gebeurt via internet. Uit onderzoek is gebleken dat waarschuwen niet helpt. Het helpt echter wel wanneer 

jongeren leren op wat voor manieren zij verleid worden. Herkenning van manipulatie leidt tot een wijziging 

van gedrag. Het Preventieteam wil samen met de scholen een lesprogramma ontwikkelen dat jongeren bewust 
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maakt van deze manipulatie, waardoor hun weerbaarheid wordt opgehoogd en zij beter bestand zijn tegen 

ongezonde prikkels.   

 

3. Slapen  

Steeds meer wordt bekend dat een gezonde nachtrust zowel fysieke als mentale gezondheidsrisico’s 

terugdringt of niet laat ontstaan. Mensen met een slaaptekort gebruiken gemiddeld 385 kilocalorieën per dag 

meer dan goede slapers. Slaapgebrek verhoogt het risico op het metabool syndroom, zoals hoge bloeddruk, 

een verhoogde bloedsuikerspiegel en te veel buikje (een voorloper van suikerziekte). Eten en slapen vormen 

samen een vicieuze cirkel. Wie slecht slaapt, eet vaak ongezonder en krijgt eerder overgewicht. En wie 

ongezond eet en te zwaar is, slaapt over het algemeen slechter. Je moet dus beide aanpakken. (Bron: Michael 

Mosley, Fast Asleep, 2020)  

 

Naast eten beïnvloedt blauw licht de slaap negatief. Een programma gericht op overgewicht en slapen kan niet 

zonder schermdiscipline. Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten wil Kocon tijdgebonden eten en 

schermdiscipline stimuleren om een gezond gewicht te bevorderen.  

 

Omdat het JOGG een nationaal programma betreft is het belangrijk de toegevoegde waarde van de 

onderwerpen die wij aandragen te onderzoeken.  

Doorkijkje naar 2021 

Binnen de pilot Hybride preventie wordt het onderwerp voeding en beweging verder ontwikkeld.  Dit kon 

niet zonder de voorbereidende stappen die in 2020 zijn gezet.  

Overgewicht (voeding en beweging) Voorkomen schadelijke gevolgen over en ondergewicht:  

Onderdelen o.a.:  

 Eetgedrag en verslaving  

 Manipulatie herkennen  

 Slapen 

 

 Screen time sociale media 

Beschrijving 

De Universiteit Utrecht heeft een onderzoekvoorstel ‘Schermtijdonderzoek pro memori’ ingediend waarbij - 

i.s.m. partners - onderzocht wordt hoeveel tijd jongeren besteden aan ‘screen time’. Kocon is gevraagd mee 

te werken aan dit onderzoek. 

 

De onderzoeksvragen zijn: 

1. Hoeveel tijd besteden jongeren aan ‘schermpjes’? 

2. Is er een balans die aangeeft hoe verdeling tussen ‘screen time’ en ‘niet-screen time’ zou moeten zijn? 

3. Is er een effectieve interventie voor het VO op te zetten waarmee die balans bereikt kan worden? 

 

Bij de eerste twee onderzoeksvragen is de rol van Kocon om ervaringen uit het veld (onderwijs, jongerenwerk) 

aan te dragen. Bij de derde onderzoeksvraag zal een Kocon medewerker de bedachte interventie als pilot 

uitvoeren in het VO. De looptijd van het onderzoek zal plusminus vier jaar zijn. 

Schermtijdonderzoek pro memori. Werkzaamheden begeleidingscommissie:  

 Deelname aan vergaderingen 

 Inrichten van vragen  

 Suggesties en commentaar op onderzoeksvoorstellen  

 Richting 2021: Draagvlak creëren afnemen van onderzoek 
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Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2020 

Onderzoek naar hoeveel tijd jongeren besteden aan 

‘screen time’, de effecten hiervan en het normeren 

ervan.  

 De samenwerking is ondertekend en ingediend.  

 Het onderzoek is in maart toegekend. 

 Kocon besteed aandacht aan dit thema op 

digitaal plein. 

Doelgroep(en) Bereik 2020 

 Jongeren in het VO  

 Hun opvoeders 

 Onderwijsinstellingen 

 Jongerenwerk 

 Platformpartners, in het bijzonder 

preventieteam en Jongerenwerk 

 Gebruikers van het Digitaal Plein 

 Pieter Groen college (VO) 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

Duidelijkheid bestede scherm-tijd, een 

verantwoorde hoeveelheid schermtijd en een 

lesmethode om die te bereiken. 

Schermgebruik: 

 Negeren is een kunst 

 Grenzen aan gamen (schermtijd) 

 Word slim door gamen 

 Met jezelf spelen (Omegle) 

 Pubers en slapen 

 DSM-criteria voor schermpjes 

Betrokken partijen Uitvoerders 

 Preventieteam (GGD, Jongerenwerk, Brijder) 

 

Participanten BOOST: Utrecht University, Amsterdam 

University Medical Center, Trimbos Institute, 

Windesheim University of Applied Sciences, 

Netherlands Youth Institute, Jellinek en  Stichting 

Kocon (GGD HM). 

Verloop activiteit  

In januari zijn de offerte en het onderzoeksplan voor dit onderzoek door het consortium BOOST opnieuw 

ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Stichting Kocon heeft 

opnieuw haar deelname toegezegd aan het onderzoek en een offerte ingediend voor haar bijdrage aan het 

onderzoek. Het onderzoek is in maart toegekend.  

Ombuiging n.a.v. omstandigheden, inzichten en/ of trends  

Omdat het onderzoek pas later aan zal vangen zet Kocon in 2020 in op het onder de aandacht brengen van 

het onderwerp screen time en het vergroten van het draagvlak voor het onderzoek. 

Doorkijkje naar 2021 

Het aandeel van Kocon zal op zijn vroegst in 2022 maar waarschijnlijk 2023 geleverd wordt.  
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 Haalbaarheid Rookvrije zone rondom scholen 

Beschrijving 

Roken is een van de drie belangrijke items in het Nationaal Preventieakkoord. Nog altijd starten jongeren met 

roken of kunnen moeilijk hiermee stoppen. Ook geven rokende ouders het verkeerde voorbeeld aan hun 

kinderen en maakt dit het wijzen op niet starten met roken of stoppen met roken lastig bespreekbaar.   

 

Scholen zijn straks verplicht rookvrij, mogelijk gaan scholieren dan in de wijk rondom de school roken. Dit gaat 

mogelijk/ waarschijnlijk overlast opleveren in de woonwijken.  

Vervolgens zullen er waarschijnlijk klachten naar de school gaan en of de politie die beide nauwelijks of geen 

middelen hebben om handelend op te treden hiertegen. 

 

De GGD richt zich vanuit het Preventie Akkoord op dit onderwerp en promoot in de regio de ‘Rookvrije 

Generatie’ bijvoorbeeld in de vorm van rookvrije zones of rookvrije schoolpleinen. Nu al is te zien dat dit op 

weerstand stuit bij rokers en in wijken waar overlast ontstaat. Gezocht wordt naar volgende stappen die gezet 

kunnen worden. Er is nog geen wet- of regelgeving met behulp waarvan jongeren die in de wijk roken 

weggestuurd kunnen worden. Het lijkt daarom zinvol om een Algemeen Plaatselijke Verordening op te stellen 

waarin een rookvrije zone rondom de scholen wordt vastgesteld. 

 

Het is juridisch ingewikkelde materie, het opstellen en instellen van de APV is dus een proef. Dat leidt wellicht 

ook tot protesten al dan niet juridisch.  

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2020 

Onderzoek haalbaarheid instellen van een APV die 

bepaalt dat een zone rondom een school ook 

rookvrij is. Het resultaat is een aanbeveling. 

 Onderzoekresultaten 

 Concept Algemeen Plaatselijke Vordering (APV) 

Doelgroep(en) Bereik 2020 

 Scholen 

 Leerlingen  

 Woonwijken  

 handhavers 

 Handhaving en Gemeente 

 Speeltuin beheerders 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

 Voorkomen van overlast 

 Oplossen i.p.v. verplaatsen van probleem 

 Rookvrij voor kinderen (over de speeltuinen) 

 

Betrokken partijen Uitvoerders 

Gemeente Katwijk, afdeling Openbare Orde en 

Veiligheid  

Gemeente Katwijk; afdeling Openbare Orde en 

Veiligheid en Kocon (GGD HM). 

Verloop activiteit  

Onderzocht is in hoeverre een dergelijk APV in een andere gemeente bestond. Daarbij zijn namen genoemd 

(Leiderdorp, Groningen) waarvan bleek die niet met onze insteek te maken had (‘voorkomen natuurbrand’) of 

dat de APV niet geëffectueerd werd (geen handhaving). 

Vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente 

Katwijk is aangegeven dat een dergelijke APV is af te raden o.g.v. het feit dat die niet op gezondheidsgronden 

ingesteld mag worden. Onze insteek was echter niet vanuit ‘gezondheid’ maar vanuit ‘overlast’. 
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Dit onderzoek is afhankelijk van de Algemeen Plaatselijke Vordering (APV). Dit heeft op dit moment geen 

prioriteit waardoor deze blijft liggen. Daarnaast wordt Handhaving als grootste obstakel op voorhand 

genoemd. Jongerenwerk Welzijnskwartier heeft aangeboden hiervoor hun ambulante uren in te zetten.  

Ombuiging n.a.v. omstandigheden, inzichten en/ of trends  

Om niet stil te blijven staan heeft het Preventieteam gekozen zijn pijlen te richten op bewonersinitiatieven 

rondom speelplaatsen. Er is een e-mail uitgegaan naar verenigingen die speelplaatsen beheren om deze 

rookvrij te maken. Ook wordt hier aandacht op het Digitaal plein aan besteed.  De rookvrije speeltuinen wordt 

geïnitieerd vanuit de Gemeente en zijn hiervoor aanspreekpunt. Kocon ondersteunt hierbij en stemt hierover 

inhoudelijk af met de betrokken ambtenaar. De wethouder zal het eerste bord Rookvrije speeltuin ophangen.  

Doorkijkje naar 2021 

Er is een paar maal overleg geweest met de afdeling Openbare orde en Veiligheid (OO&V) van de gemeente 

maar zij hebben recent opnieuw aangegeven dat zij er ook in 2021 niet mee aan de gang gaan vanwege 

drukte en gebrek aan capaciteit en andere prioriteiten. Verder vervolg in 2022 door juridische afdeling.  

 

  Voorstel: Meldpunt betalingsachterstanden 
Beschrijving 

Kocon richt zich op kwetsbare groepen die vanwege hun leefomstandigheden ook in financiële problemen 

geraakt kunnen zijn. Dit leidt nogal eens tot betalingsachterstanden waarbij, uit schaamte, vaak te laat hulp 

ingeroepen wordt. Wantrouwen in instanties speelt hierbij vaak een rol. Risicogroepen zijn: gescheiden 

personen, migranten, personen met GGZ -en verslavingsproblematiek. Door vroegtijdig signaleren, 

outreachend in contacttreden en waar nodig (en gewenst) toeleiding naar hulp kan voorkomen worden dat 

betalingsachterstanden leiden tot problematische schulden. Dit sluit volledig aan bij de doelstellingen van 

Kocon. Vanuit een brainstormsessie met Dunavie, Broodnodig, Grip op je Knip, Politie, GGD, Stichting De Brug 

en de Voedselbank zijn deze interventies als een zeer waardevolle bijdrage gezien ter ondersteuning van de 

re-integratie van burgers in de samenleving. De originele notitie van Grip op je Knip kunt u terugvinden in 

Bijlage 6 Voorstel Meldpunt Huurachterstanden.  

 

Winst van vroegsignalering en samenwerking levert voor alle partijen veel op. Voor de betrokken burger: 

schulden blijven lager en minder complex met daardoor een eenvoudiger oplossing. Door hun tijdig in beeld 

te hebben, komen ze direct bij de organisatie terecht. En voor organisaties geldt: zij kunnen burgers met 

lichtere en kortdurende begeleiding sneller helpen.    

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2020 

Vroegsignalering betalingsachterstanden en 

optimalisering hulp. 

 Advies aan Gemeente 

Doelgroep(en) Bereik 2020 

 Kwetsbare burgers die niet loketvaardig zijn, 

 Professionals die samen een netwerk rondom 

deze burgers kunnen vormen. 

Professionals die samen een netwerk rondom deze 

burgers kunnen vormen. 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

Voorkomen problematiek rond 

betalingsachterstanden en verbetering toeleiding 

naar hulp. 

 

Betrokken partijen Uitvoerders 
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Gemeente Katwijk, Dunavie, Grip op de knip, 

Broodnodig, de Brug, Brijder. 

Kocon, gemeente Katwijk, Grip op je Knip, Dunavie 

en Broodnodig. 

Verloop activiteit  

Gemeente heeft aangegeven zelf met een aanpak te komen. Deze activiteit is daarom bij een advies 

gebleven.  

Ombuiging n.a.v. omstandigheden, inzichten en/ of trends  

Wij verwachten dat het armoedevraagstuk en de daaraan gerelateerde schuldenproblematiek de komende 

periode, als gevolg van Corona, fors zal toenemen. Een verhoogde toeloop bij de Voedselbank tekent zich nu 

al af. 

Doorkijkje naar 2021 

Wij zien dat er concrete stappen gezet kunnen worden om tot verbetering van het oplossen van het 

schuldenvraagstuk van Katwijkse burgers te komen. We hebben ons daarbij laten leiden door de positieve 

ervaringen die in het land zijn opgedaan, bijvoorbeeld met het toepassen van een saneringskrediet (pilot Den 

Haag) en regiefunctie vanuit de gemeente zelf. Wij zullen onze bevindingen met de gemeente delen.  

 

 Extra activiteit: Omvorming Jeugdmonitor 2019 Katwijk 

Beschrijving 

In 2020 zijn de uitkomsten van het in 2019 gehouden landelijk onderzoek (GGD) beschikbaar gekomen. 

Kocon heeft de uitkomsten verwerkt en geïnterpreteerd en gedeeld met het platform. De uitkomsten geven 

mede richting aan haar ideeën voor activiteiten in de toekomst. Op Deze cijfers zijn ook aan de gemeente 

gepresenteerd, daar zijn ook naar de gemeente adviezen aan gekoppeld voor toekomstige activiteiten. 

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2020 

Inzicht in de cijfers.  

Richting geven aan preventieactiviteiten. 

 Alle leden van het platform hebben 

kennisgenomen van de cijfers 2019 

 Op basis hiervan zetten we gerichter in op alcohol, 

tabak en somberheid 

 Op basis van de resultaten is er een onderzoek 

onder jongeren in Katwijk uitgezet  

Doelgroep(en) Bereik 2020 

 Jongens en meisjes in het voortgezet onderwijs 

 VMBO, Havo, VWO 

 Alle partners binnen Platform Kocon 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

 Gerichte focus op preventieactiviteiten  https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/middelen/andere-

middelen 

Betrokken partijen Uitvoerders 

Kocon (GGD HM) Vanuit ureninzet Kocon GGD 

Verloop activiteit  

De cijfers zijn geïnterpreteerd en vertaald, daarna zijn de cijfers aan de diverse partners gepresenteerd en 

toegelicht. Vervolgens zijn hierop activiteiten toegespitst of nieuwe activiteiten ontstaan.  

Ombuiging n.a.v. omstandigheden, inzichten en/ of trends  

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/middelen/andere-middelen
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/middelen/andere-middelen
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Uit de jeugdmonitor komt duidelijk naar voren dat jongeren veel druk ervaren. Het beeld dat meisjes meer 

tobben is overal aan de orde maar is in Katwijk wel sterk. Hier is een kwalitatief onderzoek op uitgezet.   

Ook kwam er naar voren dat het gebruik van alcohol en tabak hoog ligt; hier hebben we onze focus op 

aangepast.  

Leefstijl V en B: Katwijkse jongeren bewegen en sporten minder dan in de regio; hier hebben we onze focus 

op aangepast.  

Doorkijkje naar 2021 

Resultaten enquête zullen bekend worden. Activiteiten Preventie zullen worden aangescherpt met deze 

resultaten. 

 

 Extra activiteit: Enquête Lekker in je vel 

Beschrijving 

Een digitale enquête uitzetten naar aanleiding van de jeugdmonitor. Antwoorden op verdiepende vragen 

geven ons meer inzicht in het zelfbeeld, zelfredzaamheid, sociaal netwerk, zicht op hulpmogelijkheden, 

invloed van sociale media van jongeren.  

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2020 

Om meer inzicht te krijgen op de resultaten van de 

Jeugdmonitor. Daarmee het lokaal aanbod gerichter 

kunnen afstemmen en aanbieden.   

Enquête is ingericht. 

Doelgroep(en) Bereik 2020 

 Jongeren vanaf 12 jaar. (VO-leerlingen) 

 Verdeeld over jongens en meisjes 

 Verdeeld over VMBO, HAVO en VWO 

Voorbereidend traject. 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

Inzicht in redenen voor en hulpbehoefte bij 

somberheid. 

Geen; hier is bewust voor gekozen. 

Betrokken partijen Uitvoerders 

Kocon en Welzijnskwartier. Kocon (i.c. Welzijnskwartier een GGD) 

Verloop activiteit  

In december 2020 was de enquête af en stond deze klaar om uitgezet te worden. Deze zal in het nieuwe jaar 

digitaal uitgezet gaan worden. Bij circa 50 afgenomen enquêtes zullen we de opbrengt/cijfers analyseren en 

delen.   

Ombuiging n.a.v. omstandigheden, inzichten en/ of trends  

In de Jeugdmonitor 2019 en een heel aantal andere onderzoeken komt naar voren dat jongeren (veel) stress 

ervaren en som ook somber daarvan worden. De vraag waardoor dat komt is in de diverse onderzoeken al 

behoorlijk duidelijk geworden. Oplossingsrichtingen zijn er nog weinig aangedragen of die zijn van een omvang 

dat dat lokaal niet te regelen is en het heel veel tijd gaat vragen; bv. druk door schoolwerk verlagen.  

 

Om die reden hebben wij een digitale enquête ingericht waarin we jongeren ook vragen wat hen zou helpen 

het leuk te hebben. Deze wordt nu (eind 2020, begin 2021) afgenomen. We streven ernaar om minstens 50 

jongeren de enquête in te laten vullen. Mogelijk levert dit suggesties op die op kortere termijn en lokaal niveau 

in te vullen zijn. 
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Doorkijkje naar 2021 

Vanaf januari 2021 zal deze enquête digitaal uitgezet gaan worden. Wanneer er 50 afgenomen enquêtes 

wordt de opbrengt/cijfers geanalyseerd en gedeeld.    

 

 Extra activiteit: Nalevingsonderzoek 

Beschrijving 

De gemeente Katwijk (OO&V) heeft aangegeven te overwegen een 7e Nalevingsonderzoek te houden in 

2020.  

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2020 

 Inzicht verkrijgen in naleving Drank- en 

Horecawet  

 Offerte is ingediend bij de gemeente 

 Voornemen deze in 2022 te houden 

Doelgroep(en) Bereik 2020 

 Verkooppunten  waaronder supermarkten, 

slijterijen, sportkantines, cafetaria’s en 

café/discotheken. 

 Gemeente 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

Het lokaal gerichter sturing te kunnen geven op 

Handhaving en preventieactiviteiten. 

geen 

Betrokken partijen Uitvoerders 

Gemeente Katwijk, Kocon, STAP/ U Twente STAP/ U Twente 

Verloop activiteit  

Daartoe heeft Kocon een offerte opgevraagd bij STAP/ U Twente, die ook de eerdere onderzoeken hebben 

verricht. Deze is ingediend bij de gemeente.  

Ombuiging n.a.v. omstandigheden, inzichten en/ of trends  

In verband met de te verwachten moeilijkheden in het houden van het onderzoek wat betreft corona is de 

beslissing het onderzoek te houden een paar maal aangehouden en nu uitgesteld, in ieder geval voor 2021.  

Doorkijkje naar 2021 

Het uitgangspunt voor de gemeente is nu het in het voorjaar van 2022 te houden. 

 

3 Preventie en handhaving 

 Voorlichting sociale media in het Voortgezet Onderwijs 

Beschrijving 

Social media kent twee hoofdproblemen; de gevoelige inhoud en de overmaat aan tijd/aandacht die eraan 

wordt besteed. Jongeren geven aan het moeilijk te vinden zich te matigen, ook voelen zij druk te moeten 

voldoen aan verwachtingen die gevoed worden door sociale media. Problematisch schermgebruik ligt dan op 

de loer. En veelvuldig of verkeerd gebruik social media brengt diverse risico’s met zich mee.  

 

Geïnspireerd door de vloggers- discussie in het Platform ontwikkelde de Politie met Sociaal Content Creators 

het voorlichtingsproject ‘Shitzooi’ voor VO-leerlingen over het onderwerp sexting·. Hierbij ervaren zij ‘als 
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rechercheur’ de juridische en emotionele kanten van sexting in een les, met aansluitend een ouderavond. Dit 

aanbod krijgt uitbreiding over het voorkomen van het meest schadelijke aspect van sexting, te weten 

slutshaming (veroordelen van degene die op foto’s, filmpjes staat).  

 

Voor Kocon is het oogmerk voor de langere termijn om vanuit dit project ook andere interventies voor scholen 

te ontwikkelen gericht op de meer verslaving gerelateerde aspecten zoals overmatig gamen, multitasking en 

FOMO (Fear of missing out). 

 

 ‘Shitzooi’ is een integrale interactieve voorlichting die tot stand is gekomen door een samenwerking tussen 

het platform, jongerenwerk, politie, Bureau Halt, GGD en Socaal.TV.  

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2020 

Het terugdringen van risico’s van veelvuldig of 

verkeerd gebruik van social media.   

 2 scholen 

 2 ouderavonden 

 7 korte filmpjes met advies op actuele 

onderwerpen in Coronatijd 

Doelgroep(en) Bereik 2020 

 Inwoners van Katwijk, in het bijzonder jongeren en 

ouders/opvoeders 

 Vrijwilligers/professionals  

 Leerlingen  

 Ouders/opvoeders en  

 docenten 

Geschat bereik: 720 leerlingen (36 gastlessen) en 

300 ouders (4 ouderavonden),  

 Docenten van 2 scholen 

 300 leerlingen (18 gastlessen) 

 150 ouders (2 ouderavonden) 

 Ouders via digitaal plein  

 Landelijke campagne ‘Slimmer Chillen’ 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

Bewustwording dat naast de positieve elementen 

van het gebruik van social media er ook risico’s aan 

dit gebruik kleven en dat deze door verantwoord 

gedrag tot een minimum beperkt kunnen worden. 

 

Gebruikers ervaren meer regie en waarderen deze 

digitale omgeving als anoniem, veilig, laagdrempelig 

en positief.  

7 korte filmpjes met advies op actuele onderwerpen 

in Coronatijd. De onderwerpen waren: Chillen in de 

coronatijd, Slapen, School & huiswerk, Het nieuws, 

Drinken, Lekker eten en Bewegen. 

 https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/corona-en-

jongeren  

 fake news 

 

Betrokken partijen Uitvoerders 

Politie, Andreas College Pieter Groen, 

Welzijnskwartier, Bureau Halt, Kocon (GGD), Sociaal 

Content Creators 

Politie, Welzijnskwartier, Bureau Halt, Kocon (GGD), 

Sociaal Content Creators. 

Verloop activiteit  

Sinds 2018 wordt er gewerkt aan de integrale voorlichting samen met de partners. Binnen de gemeente 

Katwijk draait het programma sinds 3 jaar op alle voortgezet onderwijsinstellingen. De pilot mochten we 

uitvoeren op het Andreas College Pieter groen. In juni 2019 heeft ‘Shitzooi’ de prestigieuze Hein Roethofprijs 

gewonnen. Waarna het programma ̀ ont-Katwijks` is, het spel is opnieuw opgenomen in ABN. Er is een website 

gemaakt waar alle scholen/politie/jongerenwerker in Nederland het gehele programma gratis kunnen 

aanvragen, en uitvoeren. Dat sociale media een snel veranderend medium is maakt dat ‘Shitzooi’ bijgehouden 

wordt en de nieuwste trends toegevoegd worden. Ook was er eind 2020 belangstelling vanuit België waar het 

programma inmiddels ook draait en is dit ook internationaal een kroon op het werk van Kocon. 

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/corona-en-jongeren
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/corona-en-jongeren
https://www.youtube.com/watch?v=lN9DXFOcKjw&list=PLLuKJoyyYGdQzswCumJRQIslF6C4buDme
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Ombuiging n.a.v. omstandigheden, inzichten en/ of trends  

Door Corona hebben we het afgelopen jaar maar twee scholen kunnen bezoeken namelijk de Rijnmond en 

Visser t Hooft. Ook zijn er op beide scholen ouderavonden aangeboden, over het programma ‘Shitzooi’, hoe 

om te gaan met schermtijd en hoe begrens en bescherm je je kind in online gebruik.  

De Basisscholen waren ook geïnteresseerd in het programma maar omdat de voorlichting gemaakt en zich 

richt op VO-scholen sloot deze niet aan op het basisonderwijs. Daarom hebben we een programma 

samengesteld dat aansluit op het basisonderwijs. Helaas hebben we de pilot nog niet kunnen uitvoeren i.v.m. 

de coronamaatregelen. Wel hebben we ingespeeld op schermgebruik in de thuissituatie. 

 

Tijdens de eerste Lock down hebben als alternatief 6 korte filmpjes gemaakt dat inspeelde en advies gaf op 

actuele onderwerpen waar ouders en kinderen tegen aanliepen. De onderwerpen waren: Chillen in de 

coronatijd, Slapen, School & huiswerk, Het nieuws, Drinken, Lekker eten en Bewegen. De filmpjes zijn zeer 

goed ontvangen en werden via sociale media en scholen verspreid. Het filmpje chillen in coronatijd is zelfs 

landelijk opgeprikt door “Slimmer Chillen” campagne zij spraken hun complimenten er over uit. 

Doorkijkje naar 2021 

Project ‘Shitzooi’ zal in 2021 als het kan voortgezet worden. De voorlichting voor de basisscholen staat klaar 

en zal zodra het kan uitgevoerd worden als pilot op een basisschool. Als de pilot een succes is zal deze 

beschikbaar gemaakt worden voor alle basisscholen in Katwijk. 

 

 Middelenpreventie in het Voortgezet Onderwijs 

Beschrijving 

Overmatig alcoholgebruik en roken zijn, naast overgewicht, de twee andere speerpunten in het Nationaal 

Preventieakkoord. Riskant middelengebruik is weliswaar afgenomen maar er zijn nog steeds aanzienlijke 

problemen zoals met alcoholgebruik en roken. De school is, gezien de leerplicht, de vindplek om dit 

bespreekbaar te maken. Het preventieaanbod voor alle scholen is vanuit de Rijksdoeluitkering te beperkt.  

 

Er is lang ingezet op het uitvoeren van de preventie door de scholen. Dit is de laatste jaren, onder invloed van 

de grote hoeveelheid aan opvoedingstaken, de volle lesschema’s en het verminderde middelengebruik in 

onbruik geraakt. Het onderwijs geeft ook aan dit thema te willen verbinden aan andere leefstijlonderwerpen. 

Wat ons betreft is het is zaak aandacht te blijven besteden aan middelengebruik. 

 

De GGD en de Brug hebben een lespakket voor de VO-scholen ontwikkeld. Dit bestaat uit een scholing voor 

mentoren om vroegsignalering op riskant middelengebruik een lesopzet die mentoren kunnen uitvoeren, een 

huiswerkopdracht, een ouderavond en een gastles.  

Werkzaamheden 

 Ouderavond: Kocon (GGD) 

 Docentenscholingen: Kocon (GGD) 

 Gastlessen: Kocon (GGD) en de Brug 

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2020 

Jongeren, ouders/opvoeders en de school 

informeren over de risico’s van middelengebruik en 

informeren wanneer en waar hulp in te roepen bij 

reden tot zorg.  

 Scholing 24 mentoren/ docenten (Pieter Groen 

en Rijnmond) 

 12 gastlessen (300 leerlingen) 

 Vernieuwing van lespakket: Draaiboek voor het 

totale lespakket is uitgewerkt. De eerste les ligt 

klaar. 
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Doelgroep(en) Bereik 2020 

 18 mentoren (4 scholingen)  

 120 ouders (2 ouderavonden) 

 500 leerlingen (20 gastlessen) 

 Scholing 24 docenten (Pieter Groen en 

Rijnmond) 

 12 gastlessen (300 leerlingen) 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

Jongeren, ouders/opvoeders en de school zijn zich 

bewust van de risico’s van middelengebruik, zijn zich 

bewust van het maatschappelijk effect van 

drugsgebruik (criminalisering van samenleving) en 

weten tijdig hulp in te roepen bij reden tot zorg.  

 Alcohol% (over alcohol en kanker) 

 0.0: doen of niet doen? (Over alcoholvrij bier) 

 Eerste hulp bij out gaan 

 Wetten en regels 

 Rookvrij voor kinderen (over de speeltuinen) 

 Uit of out (comadrinken) 

Betrokken partijen Uitvoerders 

Voortgezet Onderwijs, Kocon  Vanuit uren Kocon: De Brug, GGD HM, Studio Stache 

Verloop activiteit  

In samenwerking met de Brug is het project verslavingspreventie in het VO opgezet. Het omvat een 

docentenscholing, een mentor les, een gastles met een ervaringsdeskundige van de Brug en eventueel een 

ouderavond. In februari zijn 12 docenten van het Pieter Groen geschoold en vervolgens 12 docenten van het 

Rijnmond. Op Pieter Groen zijn in februari 12 gastlessen (plm. 300 leerlingen) uitgevoerd. Voor Rijnmond 

waren ze geagendeerd voor maart maar dat is door de Corona niet doorgegaan.  

Ombuiging n.a.v. omstandigheden, inzichten en/ of trends  

Met Pieter Groen is de pilot geëvalueerd en dat gaf voldoende verbeterpunten. Met de Brug is overlegd over 

de vernieuwingen die we aan konden toepassingen. Er is een nieuw concept bedacht waarin het digitale 

aandeel veel groter wordt en een extra les komt. 

Eind 2020 zijn filmpjes opgenomen waarin de deskundigen zichzelf voorstellen. Deze worden nu ge-edit.  

Doorkijkje naar 2021 

In de eerste twee maanden van dit jaar (2021) worden de overige lessen samengesteld. Daarna worden deze 

aangeboden aan de scholen op het moment dat zij daar aan toe zijn (i.v.m. corona). 

 

 Ophogen preventieaanbod Middelenpreventie GGD 

Beschrijving 

De GGD heeft als taak vanuit de Doeluitkering om Verslavingspreventie in het onderwijs uit te voeren. Een 

belangrijk product daarin is het schoolgezondheidsprofiel op basis van de ‘Check-vragenlijst’. Daarnaast biedt 

de GGD-gastlessen, docentenscholingen en ouderavonden vanuit de Doeluitkering. De vraag naar 

preventieactiviteiten overtreft in Katwijk de capaciteit die er vanuit de Doeluitkering is. Aan deze ‘plus-vraag’ 

kan voldaan worden door niet besteedde uren van geplande activiteiten van het activiteitenplan. Is alle tijd al 

opgevuld vanuit de Koconactiviteiten dan vervalt deze activiteit.  in Kocon uren te realiseren. 

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2020 

 schoolgezondheidsprofiel op basis van de ‘Check-

vragenlijst’ 

Is niet nodig geweest.  

Doelgroep(en) Bereik 2020 

 Geschat bereik: 500 ouders (5 ouderavonden) Is niet nodig geweest. 
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Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

Is niet nodig geweest. Middelen 

 Alcohol% (over alcohol en kanker) 

 0.0: doen of niet doen? (Over alcoholvrij bier) 

 Eerste hulp bij out gaan 

 Wetten en regels 

 Rookvrij voor kinderen (over de speeltuinen) 

 Uit of out (comadrinken) 

Betrokken partijen Uitvoerders 

Kocon (GGD) Kocon (GGD) 

Verloop activiteit  

Er is geen plusvraag geweest.  

Ombuiging n.a.v. omstandigheden, inzichten en/ of trends  

Wel heeft Kocon gemeend hier aandacht op digitaal plein aan te moeten besteden. GGD is verantwoordelijk 

geweest voor enkele artikelen (zie items Digitaal Plein). 

Doorkijkje naar 2021 

Mogelijkheid blijft behouden om extra activiteiten in te zetten op vraag. 

 

 Weerbaarheidstrainingen voor ouders 

Beschrijving 

Ouders zijn vaak zoekende hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen, of corrigeren wanneer het gaat om 

middelengebruik en schermtijd. De training wordt aan jongeren aangeboden via het Welzijnskwartier. Kocon 

ziet kans om ouders in hun kracht te zetten door deze training aan te bieden aan geselecteerde groepen. De 

uitvoering wordt beperkt aangeboden door Kocon met financiering door de gemeente Katwijk. De vindplekken 

zijn de school, de trainingsgroepen Welzijnskwartier, Puber café en het Digitaal Plein. 

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2020 

Ouders van jongeren weerbaar maken in de 

opvoeding. 

 Oriëntatie op aanbod binnen platform 

Doelgroep(en) Bereik 2020 

 Ouders van kinderen met overmatig 

schermgebruik, of middelengebruik. 

 10.602 gebruikers 

o 25% van die groep is 18-24 jaar 

o 35% van die groep is 25-34 jaar 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

Ouders voelen zich gesterkt om hun jongeren te 

ondersteunen c.q. om te buigen wanneer dit 

nodig is. Dat voorkomt het ontstaan van andere 

problemen. 

 https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/middelen/praten-over-

middelengebruik 

 https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/middelen/regels-over-

middelengebruik 

 https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wapens 

 https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/schermgebruik/schermtijd  

Betrokken partijen Uitvoerders 

Scholen, Welzijnskwartier, Kocon (GGD) Kocon (GGD) 

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/middelen/praten-over-middelengebruik
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/middelen/praten-over-middelengebruik
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/middelen/praten-over-middelengebruik
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/middelen/praten-over-middelengebruik
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/middelen/regels-over-middelengebruik
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/middelen/regels-over-middelengebruik
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wapens
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/schermgebruik/schermtijd
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Verloop activiteit  

Deze training wordt ingezet n.a.v. incident en is in 2020 niet ingezet. Hierover heeft een oriëntatie binnen het 

platform plaatsgevonden. We hebben onderzocht wat de meerwaarde van een proactief aanbod (bijvoorbeeld 

tijdens Buitenschoolse opvang) op zou leveren en of dit een taak van Kocon is.  

Ombuiging n.a.v. omstandigheden, inzichten en/ of trends  

Met het platform is besloten deze activiteit te schrappen en deze waar deze voorkomt als extra activiteit 

mee te nemen.   

Doorkijkje naar 2021 

Deze activiteit komt in 2021 niet als zelfstandige activiteit terug.  

 

 Preventiesurvivals 

Beschrijving 

Preventiesurvivals worden ingezet als selectieve preventie voor jongeren van 11 tot 18 jaar die opvallen door 

risicovol/grensoverschrijdend gedrag en/of middelen gebruik. Dit om een “veilig wij” gevoel te creëren 

waarbinnen de bereidheid volgt om het eigen en groepsgedrag te bespreken en hiermee aan het werk te gaan. 

Jongerenwerkers van het Welzijnskwartier selecteren deze groep waar zorgen over zijn. De driedaagse survival 

bestaat uit afwisselende sportieve/grensverleggende elementen en preventieactiviteiten (onderwerpen 

worden a.d.h.v. vragenlijsten door de GGD in beeld gebracht. De combinatie van deze activiteiten maakt dat 

er een samenhorigheidsgevoel en een veilige haven ontstaat. Dit zorgt voor een sterk vergrote bereidheid tot 

het bespreken van het eigen en groepsgedrag en/of het gebruik van eventuele middelengebruik. 

Jongerenwerkers krijgen een beter inzicht, kunnen signalen beter duiden en indien nodig een heldere 

hulpvraag samen met de jongeren formuleren. Het einddoel is het bereiken van een gedragsverandering op 

het gebied van school, werk, vrije tijd en een gezonde en sociale levensstijl. De wijkagenten die het meest 

betrokken zijn bij de groep sluiten 2 dagen aan bij onderdelen van de survival. Ook de opvoedende omgeving 

wordt betrokken. Voor ouders/opvoeders, zijn er meerdere bijeenkomsten waarin de 

zorgen/bevindingen/signalen rondom gedrag/gebruik besproken worden en wordt verwezen naar de juiste 

hulpverlening of themabijeenkomsten. Op die manier krijgen ouders handvaten met een 

handelingsperspectief en versterken zij zich om hun kinderen bij te staan in de puberteit. Indien nodig start 

naast het groepstraject na de survival ook individuele trajecten waarin jongeren en ouders begeleid/gecoacht 

worden.  

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2020 

 Zicht op leefstijlproblemen bij overlast gevende/ 

ontspoorde jongeren 

 Maatwerk begeleiding per jongeren aanbieden 

om duurzame gedragsverandering te 

bewerkstelligen 

 Ouders krijgen inzichten, handvaten en 

handelingsperspectief voor de toekomst 

aanreiken 

 Lotgenoten/steun  

 

 

 Voortraject selectie groepen en investering in 

deze groepen is al gemaakt 

 Meer geschikte locaties in de Ardenne zijn in 

beeld gebracht 

 Verbetering activiteitenomschrijving 2021 

 Maatwerk per groep 

Doelgroep(en) Bereik 2020 

 Jongeren met leefstijlproblemen geen 
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 Hun ouders/ opvoeders 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

Duurzame gedragsverandering bij ontspoorde 

jongeren. Het verhogen van sociale veiligheid in 

Katwijk. 

geen 

Betrokken partijen Uitvoerders 

Buurtbewoners, ouders, politie, Bureau Halt, 

boswachter, wijkregisseur, Boa’s, middelbare 

scholen, praktijkschool, schoolverpleegkundigen, 

leerplichtambtenaar, JGT, GGD, Welzijnskwartier en 

gemeente. 

Welzijnskwartier, Kocon (GGD), Politie 

Verloop activiteit  

Vanaf 1999 worden preventie survivals gehouden met Katwijkse jongeren, een succesformule dat nog steeds 

werkt. Door jongeren mee te nemen naar voor hun een onbekende locatie ver weg van huis, maakt dat de 

omstandigheden tot vrijheid van spreken voor de jongeren makkelijker is. Hierdoor heeft de inzet van 

preventieactiviteiten meer effect en is gerichte doorverwijzing toegankelijker. Door een volledige 

preventiecyclus in een driedaags survival traject te plaatsen kan deze aaneen worden afgewerkt zonder het 

risico van "uitvallers". De invulling van de sport elementen worden afgestemd op interesses en kunnen van de 

groep. Daarnaast is het ook mogelijk om dezelfde aanpak aan te bieden in een andere vorm of naar een andere 

locatie. Dit kan en moet afgestemd worden op de groep.   

Ombuiging n.a.v. omstandigheden, inzichten en/ of trends  

De survival vindt elk jaar 2 keer plaats in de voorjaars en herfstvakantie. Door de Coronapandemie is het 

afgelopen jaar niet mogelijk geweest om de survival uit te voeren. In januari waren alle voorbereidingen al 

opgestart en stond alles klaar. Er is gekeken naar alternatieven maar ook deze waren niet haalbaar door de 

geldige coronamaatregelen. 

Dit afgelopen jaar zijn er meerdere groepen waarin het jongerenwerk investeert om hen toe te leiden naar 

een survival in 2021. Daarnaast is het jongerenwerk op zoek gegaan naar alternatieve locaties en dit heeft 

opgeleverd dat er een mooi en beter geschikte locatie in de Ardennen is gevonden. Met de 

samenwerkingspartners is ook afgesproken dat een preventie survival in de Ardennen ook in een andere vorm 

kan plaats vinden. Het blijkt namelijk ondertussen ook nodig om voor jongeren aanschouwelijk te maken wat 

de uitvloeisels zijn (geweest) van rechtsextremistische denkbeelden waar zij zich ook van bedienen. Een 

preventie trip naar bijvoorbeeld Auschwitz ondersteunt de begeleiding in gedragsverandering hierin. 

Doorkijkje naar 2021 

De subsidie voor de Preventiesurvival was in eerste instantie niet toegekend. Deze is in de tweede MAG-

aanvraag op basis van een verbeterde activiteitomschrijving wel toegekend. Alle afspraken zijn gemaakt, dat 

maakt dat we in 2021 klaarstaan om de survival uit te voeren. 

 

 Ophogen aanbod in Jongerenwerk 

Beschrijving 

Vanuit de Doel Uitkering Maatschappelijke Opvang (DUMO) zet Brijder activiteiten in voor het jongerenwerk 

in de vorm van jongerenvoorlichting en deskundigheidsbevordering voor de jongerenwerkers. De 
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DUMOfinanciering is niet toereikend om alle jongerencentra van dit aanbod te voorzien. Via Kocon wordt een 

ophoging in het bereik gerealiseerd.  

 

Via hun vrijetijdsbesteding worden jongeren met aanbod bereikt en uitgedaagd tot een gedragsverandering 

in hun leefstijlgewoonten. Dit doen we door op een interactieve wijze voorlichting aan de verschillende 

jongerengroepen te verzorgen. Daarnaast willen we het personeel trainen om het gebied van vroegsignalering 

en het signaleren van problematisch middelen-of schermgebruik, het gesprek hierover aangaan en informatie 

geven over de toeleiding naar zorg. Dit kan leiden tot begeleiding of hulp door Brijder in geval van reden tot 

zorg.  
 

Ook kunnen we voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders organiseren, waarin we hen opvoedkundige adviezen 

geven m.b.t middelengebruik en schermgebruik.  

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2020 

Het ophogen van de frequentie voorlichting indien 

nodig binnen het jongerenwerk. 

Verbreden bereik van jongerenvoorlichting en 

deskundigheidsbevordering voor de 

jongerenwerkers. 

 8 live uitzendingen van ‘In gesprek met…’ 

 een Q&A op Instagram i.s.m. Jongerenwerk en 

de Brijder  

Doelgroep(en) Bereik 2020 

 Jongeren (beoogd) 

 Personeel Welzijnskwartier  

 bestuur Welzijnskwartier 

Gemiddelde van 3000 kijkers 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

Groter bereik van preventieve activiteiten en 

vroegsignalering. 

 https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/live-

om-1900-uur-gesprek-met 

 https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/live-

gesprek-met-4  

Betrokken partijen Uitvoerders 

Welzijnskwartier, Kattuk.nl, GGD, JGT, Brijder, Halt, 

boswachters, PuberOudercafé, politie, boa's. 

Kocon (Brijder, GGD ) i.s.m. Kattuk.nl 

Verloop activiteit  

Zie onderstaand. 

Ombuiging n.a.v. omstandigheden, inzichten en/ of trends  

Het beoogde doel was een bereik van 50% van de activiteitencentra. Door de corona is het aanbod binnen 

het jongerenwerk deels komen te vervallen. Dat heeft ons laten te besluiten om niet extra in te zetten op de 

Jongeren binnen de activiteitencentra, maar in samenspraak met Jongerenwerk in te zetten op alternatieven 

en ingespeeld op de actuele onderwerpen en vragen die leefden onder jongeren en hun ouders. Zo zijn er 8 

live uitzendingen gemaakt die “In gesprek met...” heten. Deze waren gericht op ouders, elke week een ander 

thema en tafelgasten. Gemiddeld trokken deze live uitzendingen 3000 kijkers. Daarnaast heeft er een Q&A 

op Instagram plaats gevonden samen met het jongerenwerk en de Brijder waarin we vragen van jongeren 

over drugs/drank hebben beantwoord.  

Doorkijkje naar 2021 

Dit onderdeel hebben we geschrapt in ons activiteitenplan 2021. 

 

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/live-om-1900-uur-gesprek-met
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/live-om-1900-uur-gesprek-met
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/live-gesprek-met-4
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/live-gesprek-met-4
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 Innovatie op preventie binnen sportverenigingen 

Beschrijving 

Binnen sportverenigingen is in de afgelopen jaren regelmatig inspanning geleverd om met preventie het 

middelengebruik waaronder alcoholgebruik en druggebruik terug te dringen. De grootste winst is geboekt 

toen uit Nalevingsonderzoeken bleek dat het schenkverbod aan jongeren lange tijd slecht werd nageleefd 

(slechts 8%) en de gemeente, mede op grond van de adviezen van STAP en Kocon, besloot te verbaliseren.  

  

De sport is gedeeltelijk afhankelijk van alcoholverkoop. Omdat het organisaties betreft met veel vrijwilligers 

zijn matiging en naleving ook moeilijker te organiseren dan in een bedrijf. Niettemin is inhoudelijk de 

verhouding tussen enerzijds de sport zelf en anderzijds alcohol en roken gespannen. Ook in het Nationaal 

Preventie Akkoord komt dit weer naar voren.  

 

Kocon en Sociaal Content Creators hebben met de voetbalverenigingen de afgelopen twee jaar geprobeerd 

de discussie via vlogs en een praatprogramma dit aan de orde te stellen. Alhoewel het project aanvankelijk 

succesvol leek vond Kocon dat de kern van dit project ondergesneeuwd raakte ten opzichte van het 

voetbalnieuws. Om deze reden is het project gestopt en is aan het gevormde Preventieteam gevraagd om een 

op de sport toegesneden preventieprogramma te ontwikkelen. 

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2020 

Van hieruit wordt aanbod ontwikkeld om de 

sportverenigingen te ondersteunen bij het uitvoeren 

van het Preventie Akkoord. 

 Draaiboek met uitwerkingen  

Doelgroep(en) Bereik 2020 

 Bestuur van sportverenigingen  

 Ouders  

 Jongeren  

 vrijwilligers 

geen 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

Bijdragen aan een gezonde sportomgeving en zo ook 

leefomgeving en uiteindelijke leefstijl. 

 

Betrokken partijen Uitvoerders 

Gemeente Sportakkoord, Sportverenigingen.  

Verschillende Katwijkse sportverenigingen. Ons 

streven is om uit iedere sportbranche een 

organisatie te benaderen. 

Vanuit ureninzet Kocon: GGD, Welzijnskwartier, 

Brijder 

Verloop activiteit  

We hebben een activiteit ontwikkeld, gericht op het promoten van 0.0-consumpties onder volwassenen. Deze 

activiteit bestaat uit een proeverij in de vorm van een derby. De winnaar van deze derby wint een gratis 0.0-

bar. Met deze mobiele bar komen we twee uur lang op locatie om vanuit deze bar gratis 0.0-consumpties aan 

volwassenen aan te bieden. 

Deze activiteit geeft ons de mogelijkheid op opnieuw, om een luchtige en ontspannen manier, het contact met 

de sportverenigingen aan te gaan. Ook maakt de activiteit het mogelijk om voorzichtig invloed uit te oefenen 

op de verhouding tussen sport en alcohol. Dit zonder waarschuwing of advies, maar juist door een alternatief 

aan te bieden. Veel sportkantines bieden 0.0-consumpties aan, maar het aanbod is vaak nog klein en deels 

onbekend. 
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Om deze derby uit te zetten, hebben we contact gezocht met alle sportverenigingen in Katwijk. Omdat we het 

belangrijk vinden planmatig te werken, hebben we ons allereerst gericht op de verenigingen die aangesloten 

zijn bij het sportakkoord. Verenigingen die niet aangesloten zijn, kregen een uitnodiging voor de derby en een 

uitnodiging om zich bij het sportakkoord aan te sluiten. 

Ombuiging n.a.v. omstandigheden, inzichten en/ of trends  

De activiteit zou plaatsvinden in oktober 2020. In verband met de coronamaatregelen konden we dit niet door 

laten gaan. We hebben de uitnodigingen voor de derby daarom in moeten trekken en zijn voornemens de 

activiteit alsnog in te zetten, zodra dit weer kan. 

Doorkijkje naar 2021 

Het draaiboek met uitwerkingen ligt klaar en zal bij de eerste gelegenheid uitgevoerd worden. Wanneer de 

verenigingen weer activiteiten mogen ondernemen zal deze activiteit ingezet worden.  

 

 Terugdringen alcoholgebruik volwassenen 

Beschrijving 

Het Platform heeft eerder aandacht besteed aan risicodrinken door volwassenen. Hiermee is vooropgelopen 

op wat nu in het NPA is opgenomen. Cijfers wijzen nog steeds uit dat <67 jaar en >67-jarigen te veel en te vaak 

drinken. Ondertussen zijn de Teams Sociale Ondersteuning (TSO) en Thuiszorgorganisaties geschoold en is hun 

de handreiking ‘Raad en Daad’ aangeboden als instellingsbeleid.  

  

De Thuiszorg heeft benoemd dat risicodrinken en eenzaamheid/ depressie aan elkaar verbonden kunnen zijn. 

Vroegsignalering hierop is daarom gewenst. Vanwege de in- en uitstroom zal nieuwe medewerkers opnieuw 

de training worden aangeboden.  

 

Tevens wil het Platform burgers informeren over risicodrinken en het belang van niet drinken duiden. Dit alles 

draagt bij aan het verbeteren van de gezondheid, langer zelfstandig kunnen blijven wonen en het 

terugbrengen van kosten voor de Volksgezondheid. Tevens wil het platform via het digitaal plein burgers 

informeren over risicodrinken. 

 

Met deze interventie willen we kennis vergroten en bewustwording creëren. De content nodigt uit om na te 

denken over het eigen gebruik en over de vraag: Wat is overmatig alcoholgebruik? Dit alles draagt bij aan het 

verbeteren van de gezondheid, langer zelfstandig kunnen blijven wonen en het terugbrengen van kosten voor 

de Volksgezondheid. Daarnaast sluit het goed aan op het Nationaal Preventie Akkoord, waarin alcoholgebruik 

een speerpunt is. 

 

Dit kunnen we doen door onze doelgroep langzaam uit te breiden van ouders en professionals naar 

ouderen/verwanten, content over dit thema te schrijven, mensen te verwijzen naar andere betrouwbare sites, 

door middel van de vraagbaak vragen over dit thema te beantwoorden en mensen toe te leiden naar de juiste 

organisaties. 

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2020 

Burgers informeren over risicodrinken en het duiden 

van het belang van niet of gematigd drinken. 

 

Ontwikkelde content/ informatie over: 

 De voorbeeldfunctie van opvoeders 

 Matig & overmatig alcoholgebruik 

 Handreiking zelfhulp bij aanpak alcoholgebruik 

 Toegang/ Route hulp 
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Doelgroep(en) Bereik 2020 

 Medewerkers thuiszorgorganisaties 

 Opvoeders 

  >67-jarigen 

 <67 jarigen 

Naar behoefte bijeenkomsten voor 

thuiszorgorganisaties en voor algemeen publiek. 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

Kennis vergroten en bewustwording creëren dat 

genormeerd drinken gezondheidsproblemen 

verkleint, toekomstig drinkgedrag van de kinderen 

beïnvloed, het volwassenen langer zelfstandig 

wonend en functionerend houdt en de zorgkosten 

verlaagd. 

 https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/alcoholgebruik-

volwassenen  

 https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/alcohol  

 https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/de-invloed-van-

ouders-opvoeders  

 https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/kijktip-

roes  

Betrokken partijen Uitvoerders 

Thuiszorgorganisaties, Kocon (Brijder en de GGD). Vanuit ureninzet Kocon: GGD en Brijder 

Verloop activiteit  

Dit jaar ging de campagne Ziet drinken, doet drinken van start. Dit gaf ons de mogelijkheid om dit thema aan 

te kaarten in het kader van de voorbeeldfunctie die ouders en andere opvoeders hebben, aan te kaarten.  

 

We hebben onze content uitgebreid met informatie over de voorbeeldfunctie van ouders en andere 

opvoeders, informatie over matig & overmatig alcoholgebruik. Ook geven we waar mensen hulp kunnen 

vinden om hun eigen alcoholgebruik aan te pakken. 

 

Met deze interventie willen we kennis vergroten en bewustwording creëren. De content nodigt uit om na te 

denken over het eigen gebruik en over de vraag: Wat is overmatig alcoholgebruik? Dit alles draagt bij aan het 

verbeteren van de gezondheid, langer zelfstandig kunnen blijven wonen en het terugbrengen van kosten voor 

de Volksgezondheid. Daarnaast sluit het goed aan op het Nationaal Preventie Akkoord, waarin alcoholgebruik 

een speerpunt is. 

Ombuiging n.a.v. omstandigheden, inzichten en/ of trends  

Naar aanleiding van recente onderzoeksresultaten over de relatie tussen alcohol en kanker hebben we nieuwe 

content geschreven en geplaatst. Alliantie Alcoholbeleid Nederland pleit voor de invoering van 

gezondheidswaarschuwingen op alcoholhoudende dranken. We houden de ontwikkelingen en publicaties van 

AAN nauwlettend in de gaten en spelen hier, in de ontwikkeling van ons aanbod en het creëren van nieuwe 

content, waar mogelijk op in. 

Doorkijkje naar 2021 

Ronde 2 van ‘Ik pas’ komt er weer aan. Met behulp van de campagne Inpas krijgen mensen de mogelijkheid 

om gedurende de vastentijd, van 17 februari tot 3 april, het alcoholgebruik op pauze te zetten. We willen deze 

campagne promoten en gebruiken om onze informatie over alcoholgebruik verder te verspreiden en zo de 

kennis & bewustwording van ouders en opvoeders te vergroten. 

 

 Preventieteam 

Beschrijving 

Met de komst van het Digitaal Plein is binnen platform Kocon een beweging in gang gezet om preventie anders 

vorm te gaan geven. De klassieke vormen van voorlichting en informatieverstrekking alleen voldoen niet meer. 

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/alcoholgebruik-volwassenen
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/alcoholgebruik-volwassenen
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/alcohol
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/de-invloed-van-ouders-opvoeders
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/de-invloed-van-ouders-opvoeders
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/kijktip-roes
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/kijktip-roes
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Eén derde van de jongeren geeft aan dat zij later vlogger of YouTuber wil worden. Een aanzienlijk deel van de 

ouders is niet goed op de hoogte van de digitale wereld van hun kind. De uitgaans- en straatcultuur is 

veranderd. De drugsmarkt dringt dieper door in de samenleving. We zijn een ander tijdperk ingestapt. Om 

hierop in te spelen wordt het Preventieteam geformeerd.  

 

De opdracht aan het team wordt om in Katwijk preventie vorm te geven op het gebied van internet, drugs, 

alcohol, overgewicht. Zo wordt van hen gevraagd om de scholenvoorlichting digitaal en interactief in te 

richten. Nadrukkelijk wordt door hen de combinatie van preventie met handhaving gezocht.  

 

Er is veel bezorgdheid over de wijze waarop de drugshandel de maatschappij binnendringt en corrumpeert. 

Eén van de opdrachten voor het Preventieteam wordt om jongeren bewust te maken van de criminele wereld 

die mede door hun gebruik in stand wordt gehouden en hierover discussie uit te lokken.  

 

Het centrale startpunt voor Preventie is het Digitaal Plein. Van daaruit wordt gedacht en ontwikkeld. Voor het 

opzetten van de activiteiten met jongeren zal verbinding worden gezocht met Kattuk.nl. 2020 zien we als een 

overgangsjaar. In 2021 moet preventie op een geheel eigentijdse manier zijn ingevuld. 

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2020 

Ontwikkelen en toetsen van Preventie nieuwe stijl in 

2020 wat in 2021 volledig zijn beslag kan krijgen. 

 Preventieteam loopt 

 Goede inzet uren van netwerkpartners 

 Signalen vanuit het platform of vanuit media 

worden omgezet in content voor het digitaal 

plein 

Doelgroep(en) Bereik 2020 

 In eerste instantie opvoeders,  

 daarna verbredend naar andere doelgroepen. 

De partnerorganisaties, bezoekers digitaal plein, 

scholen,  banken en speeltuinen. 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

Participatie en betrokkenheid van de inwoners van 

Katwijk bij preventie en handhaving. 

Gehele content op Digitaal Plein komt voort vanuit 

de inspanningen van het Preventieteam. 

Betrokken partijen Uitvoerders 

GGD, Brijder, Welzijnskwartier Sociaal Content 

Creators, Zorggroep Katwijk, Politie en De Brug. 

Vanuit Kocon uren: GGD, Brijder, Welzijnskwartier, 

Sociaal Content Creators.  

Verloop activiteit  

De basis van het Preventieteam is geformeerd met medewerkers van GGD, Brijder, Welzijnskwartier, de 

Politie, de Brug, Zorggroep Katwijk en Sociaal Content Creators. Hun inzet binnen het preventieteam wordt 

bekostigd vanuit Kocon, maar versterkt en focust de inzet van de partijen binnen hun eigen organisatie.  

 

2020 zien we als een overgangsjaar, in 2021 moet preventie op een geheel eigentijdse manier zijn ingevuld. 

Na het wegvallen van de natuurlijke link met het CJG hebben we - in navolging van vorig jaar - actief het contact 

met CJG en of wijkteams gezocht. Dit heeft geresulteerd in een gesprek met Barbara van Oosten- van Leeuwen 

(Clustermanager Wijkteams 0-100) en Neda Elbers (algemeen coach wijkteams). De wijkteams zijn nog volop 

in aanbouw naar de beoogde setting, waardoor zij nog geen directe deelnam aan het platform en 

preventieteam kunnen vormgeven. Wel zal Neda een bijeenkomst van het preventieteam bijwonen en zullen 

we actief op zoek gaan naar deze aansluiting wanneer dit mogelijk blijft. 

 

Met de ontwikkeling van de Zorgpagina hebben we ingezet op het versterken van de verbinding met de 

bestaande zorgnetwerken.   
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Ombuiging n.a.v. omstandigheden, inzichten en/ of trends  

Ondanks de corona maatregelen zijn wij in 2020 in staat gebleken proactief te blijven inzetten. Doel was in 

2021 preventie op een geheel eigentijdse manier zijn ingevuld te hebben. 

Doorkijkje naar 2021 

Ook in 2021 blijven we actief op zoek naar de aansluiting met de bestaande netwerken en het op onderwerp 

verdiepend samenwerken met partijen. Zo zal ook de Zorggroep Katwijk actief aansluiten bij het 

Preventieteam, wordt er ingezet op structurele deelname van politie. Middels de toegekende Pilot Hybride 

Preventie zal de ingezette koers richting social media verder vormgegeven worden. 

Waar in 2020 het Preventieteam als activiteit in ons activiteitenplan stond, zal deze in het activiteitenplan 2022 

onder organisatieactiviteiten weggeschreven worden. 

 

 Extra activiteit: Zorgwijzer 

Beschrijving 

Door de coronamaatregelen kon de uitvoering van verschillende interventies geen doorgang vinden. Daarom 

hebben ons gericht op de inzet van alternatieve interventies en het creëren van content. Vroegsignalering is 

een belangrijk thema in de regio: hoe eerder problemen gesignaleerd kunnen worden, hoe kleiner de kans op 

nog grotere problemen. Dit thema kwam geregeld ter sprake en we dachten na over de vraag: Wat kan ouders 

en opvoeders stimuleren bij het vragen van of zoeken naar hulp We horen in de praktijk regelmatig dat ouders 

en andere opvoeders een beperkt beeld hebben van het aanbod. Daarom hebben we een zorgwijzer 

gecreëerd. 

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2020 

Een overzichtelijke weergave van het aanbod en  

werkwijze van de verschillende organisaties in 

Katwijk en wat het aanbod 

 Zorgwijzer voor Katwijkse ouders  

Doelgroep(en) Bereik 2020 

 Katwijkse ouders/ verzorgers  10.602 gebruikers Digitaal Plein 

o 25% van die groep is 18-24 jaar 

o 35% van die groep is 25-34 jaar 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

We hopen de drempel tot het zoeken van hulp te 

verkleinen, waardoor ouders eerder geadviseerd of 

de kinderen eerder geholpen worden. Dit alles 

draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid 

en het terugbrengen van kosten voor de 

Volksgezondheid. 

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/zorgpagina  

Betrokken partijen Uitvoerders 

Zorgpartijen in Katwijk Preventieteam 

Verloop activiteit  

We hebben in kaart gebracht welke organisaties actief zijn en hoe deze organisaties werken: welke hulpvragen 

kan de organisatie oppakken, is een verwijzing noodzakelijk, zijn er kosten aan verbonden, enzovoort. 

Vervolgens hebben we bij iedere organisatie een korte toelichting geformuleerd. Dit hebben we naar de 

betrokken organisaties teruggekoppeld en vervolgens hebben we dit op digitaalpleinkatwijk.nl vormgegeven. 

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/zorgpagina
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De Zorgwijzer laat de Katwijkse ouders zien bij welke organisaties zij met hun hulpvraag terechtkunnen en wat 

deze organisaties aanbieden. Organisaties die hier worden genoemd zijn organisaties of afdelingen van 

organisaties waar geen verwijzing voor nodig is. Denk aan de huisarts, het CJG, het Wijkteam, de 

preventieafdeling van de Brug, GGZ Rivierduinen Preventie, enzovoort. 

Ombuiging n.a.v. omstandigheden, inzichten en/ of trends  

Niet van toepassing. 

Doorkijkje naar 2021 

In 2021 willen we deze Zorgwijzer verder vormgeven, door hier video’s aan toe te voegen. Zo heeft de 

ouder/opvoeder een beeld van de desbetreffende organisatie, van wat er gebeurt wanneer zij contact zoeken 

en hoe de vragen worden opgepakt. Ook dit heeft als doel: de drempel tot het zoeken van hulp m.b.t. de 

hulpvraag verlagen.  

Organisaties die nog niet genoemd worden, maar graag in deze Zorgwijzer genoemd willen worden, kunnen 

contact met ons opnemen. 

 

 Extra activiteit: Rookvrije speeltuinen 

Beschrijving 

Om niet stil te blijven staan rondom de APV rookvrije zone rondom scholen heeft het Preventieteam gekozen 

zijn pijlen te richten op bewonersinitiatieven rondom speelplaatsen. Er is een e-mail uitgegaan naar 

verenigingen die speelplaatsen beheren om deze rookvrij te maken. Ook wordt hier aandacht op het Digitaal 

plein aan besteed.  De rookvrije speeltuinen wordt geïnitieerd vanuit de Gemeente en zijn hiervoor 

aanspreekpunt. Kocon ondersteunt hierbij en stemt hierover inhoudelijk af met de betrokken ambtenaar.  

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2020 

Verbreden draagkracht voor een rookvrije 

generatie. Verlagen van drempel voor 

burgerparticipatie hierbij. 

 Informatiebrief aan bestuurders van speeltuinen 

 Content op digitaal plein 

 Rookvrij bordjes voor speeltuinen 

Doelgroep(en) Bereik 2020 

 Speeltuinen in Katwijk 

 Burgers van Katwijk 

 Bestuurders van de speeltuinen in Katwijk 

 10.602 gebruikers Digitaal Plein 

o 25% van die groep is 18-24 jaar 

o 35% van die groep is 25-34 jaar 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

Rookvrije generatie https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/middelen/roken/samen-

voor-rookvrije-speeltuinen  

Betrokken partijen Uitvoerders 

Gemeente Katwijk, speeltuinen en Kocon 

(GGD HM)   

 

Verloop activiteit  

Omdat er zowel in het onderwijs als het jongerenwerk geen activiteiten konden plaatsvinden i.v.m. corona 

en passend in het Nationaal Preventieakkoord en de Rookvrije Generatie hebben we in het najaar een 

initiatief gestart om de speeltuinen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg rookvrij te maken. 

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/middelen/roken/samen-voor-rookvrije-speeltuinen
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/middelen/roken/samen-voor-rookvrije-speeltuinen
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Alle speeltuinen in de gemeente zijn aangeschreven. Zij hebben de beschikbare tools gekregen en hen is 

ondersteuning aangeboden. 

Ombuiging n.a.v. omstandigheden, inzichten en/ of trends  

Niet van toepassing 

Doorkijkje naar 2021 

In 2021 (februari of maart) zal de wethouder 2 rookvrije speeltuinen openen met enige pr mede om de 

overige speeltuinen te stimuleren dit ook te doen. De wethouder zal het eerste bord Rookvrije speeltuin 

ophangen. 

 

 

 

Tot slot 
 

Voor 2020 kan worden geconcludeerd dat de beoogde activiteiten - ondanks de bijkomende 

omstandigheden - goed doorgang hebben kunnen vinden.  

Wij zijn in staat activiteiten door te voeren, om te buigen naar omstandigheden, inzichten mee te nemen 

in vervolgactiviteiten en of trends te plaatsen bij het benaderen van nieuwe doelgroepen.  

Sommige activiteiten hebben een andere uitingsvorm gekregen, andere zijn uitgewerkt tot volledige 

draaiboeken. Voor 2020 kan geconcludeerd worden dat bijna alle preventieactiviteiten terug te vinden 

zijn op het Digitaal Plein. Uitzonderingen hierop zijn activiteiten die zich hier gezien de AVG niet voor 

lenen of activiteiten die nog uitgewerkt worden. Waar zinvol, gaan we door met de activiteit in 2021.  

 

Daarnaast hebben we met de partners diverse verontrustende signalen onderzocht die in 2021 tot 

nieuwe activiteiten en samenwerkingsverbanden hebben geleid.  Zo hebben er meerdere gesprekken 

met Politie plaatsgevonden welke leiden tot verschillende preventieactiviteiten bij Kocon. Daarnaast 

hebben er meerdere gesprekken met scholen plaatsgevonden waardoor er een innovatie op 

lesmateriaal kon worden gemaakt.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contactpersoon:  

Marike van Vels 
Callaoweg 1 
2223AS Katwijk 
info@kocon.nl 
06 23878944          

mailto:info@kocon.nl


Documentnaam: 20210422 Jaarverslag Preventieactiviteiten Kocon 2020 - def. 
Auteur: Stichting Kocon 
Versie: 22 april 2021                                                                                                                                                                         32 van 37 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 
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Bijlage 1: Bijkomende omstandigheden 2020 
 

Bijkomende omstandigheden c.q. knelpunten die invloed hebben gehad op de resultaten van Kocon 

zijn: 

- COVID-19/ maatregelen  

- Verhuizing Kocon 

- De invoering van de Maatschappelijke Agenda 

- Bezwaarprocedure Leiden 

 

Wij lichten deze in deze bijlage toe. 

COVID-19/ maatregelen 

De coronamaatregelen hebben zeker invloed op werkzaamheden gehad. In eerste instantie dachten 

we dat de impact nog veel groter zou zijn geweest. Uiteindelijk hebben we wel activiteiten moeten 

stoppen, maar kunnen uitwerken en klaargezet voor volgend jaar of om kunnen buigen naar digitaal 

Plein uitingen. Daarnaast hebben er meerdere gesprekken met scholen plaatsgevonden waardoor er 

een innovatie op lesmateriaal kon worden gemaakt.   

Bij zowel Nazorg als Reïntegratie zijn de gevolgen wel zorglijk. We verwachten dan ook dat de 

recidivecijfers zullen toenemen. 

Verhuizing 

Eind 2020 is Kocon verhuisd naar Huize Callao. Deze verhuizing was noodzakelijk i.v.m. de 

herinrichting ruimte van Welzijnskwartier. 

Maatschappelijke Agenda (MAG) 

In de afgelopen 25 jaren stelde het Platform Kocon jaarlijks een Activiteitenplan op gevolgd door de 

verantwoording over de resultaten, samengaand met bestuurlijke overleggen met Gemeente. Belangrijk 

kenmerk hierbij was ook al de integrale benadering van samenwerking, het benaderen van doelgroepen, 

het ophalen van maatschappelijke vraagstukken op dit beleidsterrein en het tegemoet treden van 

probleemgebieden met oplossingen.  

De opdracht van de gemeente om de subsidieaanvraag 2021 en het bijbehorende Activiteitenplan nu in 

te richten volgens de richtlijnen van de MAG gaf echter diverse problemen. We noemen er vijf. 

1. Wij waren genoodzaakt onze integrale benadering te verbrokkelen om binnen de MAG te 

passen waardoor de samenhang niet meer zichtbaar was.   

2. Er bestaat een discrepantie tussen de hoofd-opgaven die de MAG stelt en de daaropvolgende 

beleids-opgaven. Bij alle 5 de hoofdopgaven kunnen wij aangeven daar in nauwe en brede zin 

aan te voldoen. De beleidsopgaven bieden vervolgens maar beperkt aanknopingspunten.  

3. De beschikbaarheid van de vereisten voor de paragraaf Sociale Veiligheid en Gezondheid waren 

niet tijdig beschikbaar. Dit had tot gevolg dat wij onze aanvraag in meerdere delen moeten 

splitsen of uit moesten stellen tot 15 juli wat niet verenigbaar was met onze eigen plan-do-act 

cyclus.   

4. Het aanbestedingssysteem zorgde voor concurrentie onder de samenwerkende partijen in het 

platform wat de transparantie en vertrouwen en daarmee dus inhoud beïnvloedde waar deze 

juist centraal staat in de samenwerking tussen de partijen.  Het Platform kan niet zonder 
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Welzijnskwartier, GGD, Brijder, de Brug en alle andere partijen. Zij vormen met elkaar het 

Platform. Wij merken dat de MAG zorgt voor een wedloop met één winnaar in plaats van de 

Katwijkse kippenloop waar men met elkaar optrekt voor een gezamenlijk doel, namelijk het 

welzijn van onze inwoners.   

5. Waar Kocon een groot budget beheert, gingen voorheen de inspanningen en middelen naar de 

inhoud toe. Bijkomende vragen en vereisten vanuit de gemeente hebben met de komst van de 

Maatschappelijke agenda een zeer groot beroep gedaan op de bescheiden ondersteunende 

capaciteit die Kocon in zijn organisatie tot nu toe heeft opgenomen. Wij hebben gemerkt dat 

dit direct gevolgen heeft voor onze dagelijkse werkzaamheden en activiteiten.  Derhalve voelen 

wij ons genoodzaakt om inzichtelijk te maken welke organisatieactiviteiten noodzakelijk zijn 

voor het succes van dit platform en zullen wij de inzet van ondersteunende capaciteit in de 

toekomst moeten verhogen.  

 

De genoemde knelpunten met de MAG gaf aanleiding voor het bestuur van Kocon om het Platform de 

opdracht te geven om de MAG voorlopig te benaderen met de uitwerking van het Activiteitplan zoals 

dit in de afgelopen jaren is gedaan. Dit heeft spanning en extra inzet ambtelijk overleg gevraagd. 

Bezwaarprocedure Leiden 

De subsidieaanvraag voor Project Reïntegratie 2020 was omvangrijker dan eerdere jaren. Meerwerk 

van het bezwaar aantekenen tegen vermindering subsidiebedrag met €54.000 vanuit Leiden voor 

project Reïntegratie door Kocon op verzoek gemeente Katwijk is verloren tijd geweest. Gemeente 

Katwijk heeft het geld op tafel gelegd en de middelen zijn in 2020 niet uitgegeven. Voorstel was een 

verzoek in te dienen het geld dat in 2020 is overgebleven in te mogen zetten voor 2021. Uit overleg 

met Leiden blijkt dat deze korting structureel is en dat aanvulling via Katwijk zal moeten lopen.  
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Bijlage 2: Overzichten; deelnemers, bekostiging deelname en bijeenkomsten. 
Ter ondersteuning van het hoofdstuk Organisatie en werkstructuur zijn hier de verschillende 

deelnemersoverzichten met hun inzet van uren weergegeven.  

Legenda 
21-04 Datum van de bijeenkomst 
 Digitale deelname 

 Fysieke deelname 

 Inhoudelijke reactie per e-mail 

 Telefonische deelname 

 Blauwe deelnemers zijn op thema aangesloten. 

Platform 

Organisatie Functie  

      

Inzet  

Moolenburgh 
huisartsen 

Voorzitter Platform, alg. bestuurslid, 
huisarts, Zorggroep Katwijk 

      Vrijwillig 

GGD Hollands 
Midden 

Vicevoorzitter Platform, adviseur bestuur       Kocon uren 

GGD Hollands 
Midden 

Medewerker Gezondheidsbevordering       Kocon uren 

Welzijnskwartier Secretaris Kocon       Vrijwillig 

Gemeente Katwijk Beleidsmedewerker Positieve gezondheid 
en preventie 

-      Eigen organisatie  

Gemeente Katwijk Beleidsmedew.  Maatschappelijke zorg en 
Veiligheid 

    -  Eigen organisatie  

Gemeente Katwijk Medew. Openbare Orde en Veiligheid       Eigen organisatie  
Welzijnskwartier Jongerenwerker -    -  Kocon uren 

Welzijnskwartier Jeugdwerker        Eigen organisatie  
De Binnenvest Woonmaatschappelijk werker   -    Eigen organisatie  
Politie, Eenheid Den 
Haag 

Jeugd coördinator politie Katwijk       Eigen organisatie  

Brijder Preventie Z-
Holland 

Preventiedeskundige Jeugd  -      Koconuren 

Sociaal CC Innovatie- & projectmanager  -      Koconuren 

De Brug Casemanager Project Reïntegratie Kocon   -    Project Reïntegratie 

De Brug Manager De Brug  -    -  Eigen organisatie 

Kocon Voorzitter werkgroep Nazorg en 
Reïntegratie 

  -    Vrijwillig 

Kwadraad Maatschappelijk werker     -  Eigen organisatie  
GGZ Rivierduinen Manager algemene zaken wijkteam 

psychiatrie  

  -  -  Eigen organisatie  
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Preventieteam 

Platformleden Organisatie 13/

01 

27/

01 

10/

02 

02/

03 

20/

04 

18/

05 

08/

06 

15/

06 

29/

06 

10/

7* 

13/

07 

07/

09 

21/

09 

05/

10 

02/

11 

16/

11 

30/

11 

Aafke van Rhijn GGD Hollands Midden                  

Marike van Vels Platform Kocon/ WZK                  

Pel van Hattum GGD Hollands Midden                  

Nadine de Koning Welzijnskwartier                  

Petra van der 

Meij 

Brijder Preventie Zuid-

Holland 

                 

Stephan de 

Ridder 

Sociaal CC                  

Hans 

Moolenburgh 

Voorzitter platform                  

Neda Elbers Wijkteam                  

Henk de Wit Stichting De Brug                  

Herman Oude 

Veldhuis  

Politie, Eenheid Den 

Haag 

                 

Huibert den 

Butter 

Politie, Eenheid Den 

Haag 

                 

Robin Meeng Gemeente Katwijk /  

Openbare Orde en 

Veiligheid 

                 

Alle zwart genoteerde deelnemers werden in 2020 voor deze uren bekostigd vanuit Kocon.  

                                                                                                      

Bestuur Kocon 

Bestuursleden  Organisatie Functie  Inzet  

Nico van der Stel Stichting en platform Kocon Voorzitter Bestuur Stichting Kocon vrijwillig 

Leen van Rijn Stichting Kocon Penningmeester Stichting Kocon Vrijwillig 

Jan van der Plas Stichting Kocon 2e penningmeester Stichting Kocon Vrijwillig 

Hans Moolenburgh  Stichting en platform Kocon Alg. bestuurslid, voorzitter platform Kocon Vrijwillig 

Aafke van Rhijn GGD Hollands Midden Vicevoorzitter Platform, adviseur van bestuur GGD Kocon uren 

Marike van Vels Kocon Secretaris Kocon Kocon uren 

Thea Guyt Kocon Secretaris Nazorg en Reïntegratie Kocon uren 

Gerard Herbrink Platform Kocon Stuurgroep Nazorg en Reïntegratie  Vrijwillig 

Sinds eind 2020 versterkt Gerard Herbrink het bestuur en is hij voorzitter van de stuurgroep Zorg en 

Maatschappelijk Herstel.  
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Bijlage 3: 20201021 Stichting Kocon; Toekomstvisie Kocon 

Terugblik en toekomst Kocon 
Het bestuur van Kocon heeft recent de positie van Kocon opnieuw tegen het licht gehouden. De 

aanleiding hiervoor is het beroep dat de gemeente doet op Kocon om ondersteuning te bieden bij het 

vormgeven van de totstandkoming en uitvoering van een meer lokaal beleid op het gebied van zorg 

en preventie. Bij deze heroriëntatie zijn ook de ervaringen van het achterliggende jaar mee genomen. 

In deze notitie wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste bevindingen van het bestuur.  

Wat is Kocon 

Kocon is een onafhankelijke zelfstandige netwerkorganisatie die van oudsher lokaal invulling geeft aan 

activiteiten op het gebied van zorg en preventie en dat vastlegt in een activiteitenplan. Kocon 

functioneert dankzij een forse inzet van vrijwilligers, is proactief, werkt binnen de kaders van het 

gemeentelijk beleid, is flexibel en creatief en zoekt naar verbinding met partijen die bereid zijn om 

over de eigen grenzen heen in het netwerk met elkaar samen te werken. Deze werkwijze heeft 

bewezen dat er synergie ontstaat, waardoor op een optimale manier ondersteuning wordt geboden 

aan doelgroepen aan de onderkant van de samenleving. Kocon is voortdurend op zoek naar 

noodzakelijke vernieuwing, wil professionals in het netwerk met elkaar verbinden en wegblijven van 

bureaucratische processen. 

Toekomstvisie Kocon 

Het bestuur vindt het noodzakelijk dat aan de werkwijze van Kocon, ook in de toekomst, wordt 

vastgehouden. Zoals gezegd is Kocon een netwerkorganisatie waarbij de inzet van vrijwilligers een 

belangrijke rol speelt. Deze inzet genereert een betrokkenheid die essentieel is voor de slagkracht van 

Kocon en voor de kosten die met de activiteiten samenhangen. Zonder deze inzet zou Kocon niet 

bestaan! Net zo belangrijk is de ruimte die Kocon zich kan veroorloven, door waar nodig te schakelen 

in het netwerk en nieuwe partijen aan zich te binden, zodat maatwerk geleverd kan worden op de 

vraag die in de lokale samenleving ontstaat. Het bestuur realiseert zich dat de mogelijkheden van 

Kocon grenzen kent, ook in een periode dat er mogelijk een zwaarder beroep op Kocon zal worden 

gedaan. Voorkomen moet worden dat de slagkracht van Kocon onder druk komt te staan door te 

overvragen. Kocon bepaalt als onafhankelijke organisatie de eigen agenda en staat daarbij open voor 

de vraag vanuit de lokale samenleving en de gemeente. Voor een optimaal functioneren van Kocon is 

een open relatie in het netwerk en met de gemeente van groot belang. Vertrouwen over en weer is 

daarbij een belangrijke factor. Investeren in de relatie is essentieel. Regelmatig overleg op bestuurlijk 

niveau zal daaraan bijdragen. Continuïteit in het ambtelijk apparaat is daarbij net zo belangrijk. 

Gedeelde visie 

Het bestuur van Kocon heeft er behoefte aan om de toekomstvisie van Kocon op bestuurlijk niveau te 

bespreken en vast te stellen. Het bestuur zal dit agenderen voor het bestuurlijk overleg op 2 november 

2020. 

 


