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Voorwoord 
Voor u ligt de verantwoording en het Jaarverslag van het Platform Kocon Katwijk. Ook in 2021 heeft het 
Platform als integraal lokaal samenwerkingsverband weer bijdragen geleverd aan de uitvoering van het 
verslavingsbeleid van de gemeente Katwijk.  

De activiteiten van het Platform Kocon zijn gekoppeld aan de Maatschappelijke agenda van de 
gemeente Katwijk en zijn opgesteld binnen het kader van de jaarlijkse activiteitenplannen van Kocon. 
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, verslavingsgedrag 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.  

Ook in 2021 waren er bijkomende omstandigheden die zodanig invloed hebben gehad op de resultaten 
van Kocon in 2021 en die uiteindelijk tot grote veranderingen in 2022 zullen leiden.  

Corona 
Ook in 2021 hebben de coronamaatregelen zeker invloed op werkzaamheden gehad. Zo hebben we 
veel activiteiten moeten pauzeren, klaarzetten voor volgend jaar of om kunnen buigen naar Digitaal 
Plein uitingen. De gevolgen m.b.t. Nazorg als Reïntegratie zijn zoals vorig jaar al voorspeld wel zorgelijk. 
Wat betreft onze preventieactiviteiten hebben we ook actieve hulpvragen vanuit scholen en politie 
ontvangen. Hier zijn we dan ook op ingesprongen.  
 
Preventiesurvival  
Bij de beschikking kenmerk 1718252 ingediend voor de opdracht Sociale veiligheid en Gezondheid is het 
activiteitengeld voor de activiteit preventiesurvival niet toegekend. Vervolgens is - op advies van de 
betrokken ambtenaar – voor deze activiteit een losse aanvraag gedaan. Gemeente Katwijk 
Subsidiebeschikking 2021 Preventiesurvival 22. 22 februari 2021. Kenmerk: 1871578. 1.25 
Preventiesurvival zal daarom in deze verantwoording komen te vervallen en zal ook separaat 
verantwoord worden.  
 
De invoering van de Maatschappelijke Agenda 
Sinds mei 2019 heeft de gemeente Katwijk een Maatschappelijke Agenda: één integrale beleidsnota 
voor het sociaal domein. De gemeente Katwijk beoogt hiermee een andere manier van werken, denken 
en doen.  
De huidige aanpak heeft grote impact op de werkwijze van het platform waarbij het integrale karakter 
en de pro activiteit op het spel staan. Waar we in voorgaande jaren de ruimte hadden om vanuit de 
integrale samenwerking op geïdentificeerde trends en hiaten in te springen, is deze ruimte er nu niet 
meer. Door de huidige opdrachtverstrekking lopen we altijd 1,5 jaar achter de trend aan. Kocon verliest 
hierdoor veel aan effectiviteit. Juist de voordelen van proactieve en integrale samenwerking zijn de 
kracht en toegevoegde waarde van Kocon voor de aangesloten partijen. Juist aan de hand van het 
gezamenlijk doel kon er onder de neutrale vlag van Kocon vrijelijk uitgewisseld en samengewerkt c.q.  
geëxperimenteerd worden. 
De integraliteit was ook terug te vinden in het jaarlijks opgestelde activiteitenplan. Nu worden we geacht 
ons te verhouden naar opdrachten waarbij we het geheel moeten versnipperen en de samenhang 
verloren raakt.  
Waar Kocon een platform en stichting is die vooral op vrijwillige inzet van personen en organisaties 
bouwde, wordt er nu een fors appel op personele inzet gedaan. De benodigde personele bezetting voor 



Document naam  : Platform & Preventie, Jaarverslag 2021 – def. 
Auteur                   : Stichting Kocon 
Versie                    : 22 april 2022                                                                                                                                                4 van 39 

de gevraagde verantwoordingen en aanvragen is verdrievoudigd, terwijl er gekort is op de uren voor 
ondersteuning van het geheel.  
 
Overlijden Thea Guyt 
Ook hebben wij in december definitief afscheid moeten nemen van onze lang dienende secretaris van 
het platform.  Thea heeft is uitermate belangrijk geweest voor alle activiteiten van Kocon. Daarmee is 
zij medebepalend voor de positie die Kocon nu en in de komende jaren zal innemen. Wij zijn haar 
daarvoor zeer erkentelijk. 
 

De relatie Gemeente Kocon 
Met de komst van de Maatschappelijke agenda (MAG) is de relatie met de gemeente onder druk komen 

te staan. Waar voorheen een integrale werkwijze vanuit Kocon het vertrekpunt was is nu de MAG 

leidend en is van een integrale en proactieve werkwijze geen sprake. Het MAG-model vereist een 

verzwaarde inzet op personele ondersteuning, waar Kocon als vrijwilligersorganisatie dat risico niet zal 

nemen. Daarom is besloten te zoeken naar een werkwijze waarin de kracht van het Kocon-model, zoveel 

als mogelijk, kan worden gehandhaafd zonder dat de risico’s voor Kocon zullen toenemen.  

 

Binnen dit model zal Kocon blijven dienen als afstemmingsplatform, maar zal aan de daaruit 

voortvloeiende activiteiten op projectbasis door de deelnemende organisaties invulling worden 

gegeven. Kocon zal vanaf heden geen subsidieverzoeken meer indienen, maar dit zal overlaten aan de 

binnen Kocon samenwerkende organisaties. Besloten is om een overgangsperiode in te bouwen van 2 

jaar en daarin te bezien of aanpassing van deze werkwijze noodzakelijk is. De wethouders en betrokken 

ambtenaren zijn op de hoogte gebracht van deze beleidswijziging. 

 
Kocon is de gemeente zeer erkentelijk voor de subsidies die zij door de jaren heen heeft verkregen. Het 
heeft ons de ruimte gegeven om op een creatieve wijze met alle deelnemende organisaties projecten 
als Nazorg, Reintegratie, Hybride preventie en vele anderen te ontwikkelen. Wij voelen dit als een grote 
verantwoordelijkheid waar we op een zorgvuldige manier mee om willen gaan. Helaas hebben wij de 
afgelopen twee jaar ervaren dat er te veel energie gaat zitten in het aanvragen van subsidies en de 
verantwoording daarvan. De daarbij komende verplichting om zelf personeel in dienst te gaan nemen 
is voor Kocon een te zware last. Wij zullen ons voor de toekomst bezinnen op de wijze waarop Kocon in 
gewijzigde opzet een bijdrage kan blijven leveren aan het welzijn van de inwoners van Katwijk.  
 
Stichting en Platform Kocon hopen dat met de realisatie van de uitgevoerde activiteiten in 2021 weer 
te hebben bijgedragen aan het verslavingsbeleid van de gemeente Katwijk. 
 
 

 

 

Namens het bestuur van Stichting Kocon,   

Nico van der Stel (voorzitter)    Hans Moolenburgh (voorzitter) 
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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.   

 
  

Stichting Kocon 

Platform Kocon 

(Werkgroep) Preventieteam 

Digitaal Plein 

Nazorgteam  

Project Reïntegratie  

Nazorg Preventie 

activiteiten 
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Stichting Kocon 
Het Platform Kocon fungeert onder rechtspersoon 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.  
 

Resultaten 2021 
In 2020 waren er 4 bijeenkomsten gepland. Hiervan hebben 4 vergaderingen doorgang gevonden.  
Daarnaast hebben er n.a.v. beschikking 2022 twee Bestuurlijk overleggen plaatsgevonden waarbij de 
aanvraagprocedure en de relatie Gemeente Katwijk en Kocon centraal stonden.  
 

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 

 
 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 actief is. 

Resultaten 2021 
In 2021 waren er 5 bijeenkomsten gepland. Hiervan hebben 5 vergaderingen doorgang gevonden.  
Opbrengsten uit deze vergaderingen waren in 2021:  
 

Vraag vanuit politie aan Kocon – onderwerp drugs1 
De gebruikersmarkt lijkt groter te zijn dan gedacht. Politie geeft aan een verbeteringsslag te hebben 

gemaakt, als het gaat om het signaleren van dealen. Er zijn meerdere dealers in korte tijd opgepakt, 

meer dan de politie gewend was. Anderen zijn uit beeld verdwenen.  Het vermoeden is dat de ‘handel’ 

                                                           

1 Voor meer informatie zie: ‘Bijlage 3: Vraag Politie voor Platform Kocon 2 februari 2021 onderwerp drugs’ op pagina 79 en 

[20210202 Platform Kocon; deelnemers, bespreekpunten, besluiten en actielijst] en de follow ups in de opvolgende notulen.  
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nu veel zichtbaarder wordt, doordat er geen horeca open is en er geen evenementen zijn. Daarnaast is 

politie vaardiger geworden in het herkennen en opsporen van deze dealers. Als laatst zijn er meer 

mensen thuis: deze burgers zien meer en melden meer. De meldingen omtrent overlast met betrekking 

tot dealen zijn wel met 50% toegenomen. Tegelijkertijd geven agenten aan dat inwoners van Katwijk 

meldingsverlegen zijn en het aantal meldingen hoger zou kunnen zijn. Daarnaast geeft de politie aan 

dat er ook drugs besteld wordt via het darkweb en dat deze pakketjes via de post binnenkomen. Er is 

een grote groep kwetsbaren gedetecteerd waar form misbruik van gemaakt wordt. Er zijn maatregelen 

vanuit Gemeente genomen.  

Vraag vanuit school2 
Verkenning op de zorgstructuur in de scholen: positionering en het functioneren van de zorgstructuur 
en Vroegsignalering van verslaving op scholen. 
 
Stoptober3 
Waar Stoptober een opdracht van GGD is, ligt in Katwijk ligt – gezien het bestaande netwerk – de 
regievoering bij Kocon.  Het platform heeft zich vervolgens ten doel gesteld Stoptober als vliegwiel te 
gebruiken voor een doorlopende stoppen met roken campagne op Digitaal Plein.  

 

Verkenning Nazorg jongeren4 
Vaak zie je bij jongeren dat zij met de maatregel ‘enkelband’ snel in de mist gaan. Het idee wordt 
geopperd om bij de bezoeken van jonggedetineerden jongerenwerkers – met ervaring met de 
doelgroep- in te zetten. Aangegeven wordt dat hierbij expertise vanuit het gevangeniswezen nodig is en 
dat inzet van ervaringsdeskundigen goed uitgedacht moet worden. 
 
Verkenning MAG opdrachten thema’s ‘Sociale veiligheid’ en ‘Gezondheid’ 2023 en input rapportage 
2020/2021 5 
Een door de Gemeente geïnitieerde verkenning over de MAG-opdracht 20236. Hierbij is om inhoudelijke 
verklaring van cijfers gevraagd (ontwikkelingen en trends). In het kader van de Maatschappelijke agenda 
willen we het gesprek aangaan over ontwikkelingen en trends die we zien. Daarnaast werd input 
opgehaald voor de rapportage aan de Raad 2020/ 2021 (databoek).  
 

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.   
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), Zorggroep Katwijk, Preventie Jeugd (Brijder & GGD), 
Jongerenwerk (Welzijnskwartier) op basis van personele inzet., Politie, Gemeente en De Brug 
worden op onderwerp uitgenodigd (netwerkinzet). Hiernaast wordt er nauw samengewerkt 
Kattuk.nl en met betrokken burgers (netwerkinzet). Ook wordt waar mogelijk aansluiting gezocht 
bij het CJG.   

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

                                                           
2 Voor meer informatie zie: [20210406 Platform Kocon Notulen]. 
3 Voor meer informatie zie: [20210601 Platform Kocon Notulen]. 
4 Voor meer informatie zie: [20211005 - Platform Kocon Notulen dd. 05 oktober 2021] en Projectplan Nachtvlinder - 1ste 
concept dd. 15-11-2021 (op te vragen bij het secretariaat). 
5 Voor meer informatie zie: [20211224 Platform Kocon, Notulen bijeenkomst 7 december 2021]. 
6 Van deze discussie is een digitale opname gemaakt. Deze is gedocumenteerd als: [Platformbijeenkomst Kocon-
20211207_155933-Opname van vergadering.mp4] en is op te vragen bij het secretariaat.  
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- 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 2021 
In 2021 waren er 14 bijeenkomsten van het Preventieteam. Sommigen zijn in het kader van de 
maatregelen omgebogen naar digitaal versus fysieke bijeenkomst. Opbrengsten van deze 
bijeenkomsten vertalen zich in het waarnemen van trends in middelengebruik, verslavingsgedrag, 
risicovolgedrag op de verschillende leefgebieden en maatschappelijke ontwikkelingen en dit alles zal 
worden meegenomen ofwel in al geplande activiteiten of het doen van implicaties voor toekomstige 
activiteiten.  

Doelgroepen 
Voor 2021 lag het accent van de Preventieactiviteiten op de volgende doelgroepen: 
 Jongeren tot 18 jaar;  

- met risicovol gedrag op roken, alcohol, gamen, soft- harddrugs, over- of ondergewicht; 
- met verslavingsgedrag zoals roken, alcohol, gamen, soft- en/ of harddrugs, over- of ondergewicht. 

 Adolescenten tot 24 jaar; duiding dat hersenen tot 24 jaar kwetsbaar zijn in hun groei.  
 Ouders en opvoeders;  

- met kinderen tot 12 jaar (basisschoolleeftijd) 
- met kinderen van 13 tot 18 jaar (voortgezet onderwijs) 

 Volwassenen met verslavingsgedrag zoals roken en overmatig alcoholgebruik. 
 Professionals die met jongeren, adolescenten en volwassenen werken, waarbij risicovol gedrag en/of 

verslavingsgedrag een rol (kan) speelt/spelen. (Mentoren, Docenten) 
 

Zijn deze bereikt?  
We hebben verschillende artikelen  geschreven over deze onderwerpen en hebben er een hele pagina 

aan gewijd op digitaal plein: Middelen | Digitaal Plein Katwijk We hebben lokaal samen met GGD, 

Platform en WZK samen ‘Stoptober’ gerealiseerd. Zowel voor volwassen als jongeren. Ook de ‘Ik Pas’ 

campagne net als ‘Dry January’ rondom alcohol heeft aandacht gehad op digitaal plein: De Grote 

Schoonmaak | Digitaal Plein Katwijk Dry January zit er weer op! | Digitaal Plein Katwijk. 

Daarnaast is er een workshop ontwikkeld voor vrijwilligers, coaches, mentoren etc. die lokaal 

vrijwilligerswerk doen en veel zien en horen. Door de workshop krijgen de deelnemers tools en 

handvaten hoe zij vroeg kunnen signaleren en hoe te handelen eventueel naar wie door te verwijzen. 

Deze workshop is meerdere keren uitgesteld vanwege corona. 

 
  

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/middelen
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/de-grote-schoonmaak
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/de-grote-schoonmaak
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/dry-january-zit-er-weer-op
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1. Beleidsvoorbereidend onderzoek 
 Onderzoek Lesprogramma Voeding en Bewegen 

Beschrijving 

Overgewicht is, naast roken en alcoholgebruik, één 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 de omarming van het Preventieakkoord alsmede 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 overgewicht een al langer voorkomend probleem. Cijfers vanuit de GGD Gezondheidspeilingen en 
de periodieke gezondheidsonderzoeken door de JGZ-verpleegkundigen van de GGD HM geven dit duidelijk 
aan.  
Het is daarom voor de gezondheid van Katwijkse jongeren van belang dat er preventie wordt ingezet 
bijvoorbeeld in de vorm van een lesprogramma, 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 verbinding te maken met het onderzoek ‘Veerkracht: van generatie op generatie’.  
 
In 1e instantie moet door Kocon onderzocht worden of er, 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. Het programma moet ontwikkeld worden in 
overeenstemming met de andere ‘gezond gewicht’ activiteiten in Katwijk. 
 

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2021 

Onderzoeken of de combinatie van een 
lesprogramma met daaraan gekoppeld een 
effectiviteitsonderzoek haalbaar is. 

 Keuze Lespakket ‘Weet wat je eet’ 
 Missende aspecten worden meegenomen bij 

content ontwikkeling voor Digitaal Plein en in de 
opzet van Hybride preventie 3.0.  

 Aanvulling en verwijzingen naar 
verslavingsgedrag en leefstijl verbonden aan 
Digitaal Plein.  

 2 VO-scholen hebben toegezegd in 2022 te 
willen inzetten op vignet Voeding van de 
gezonde School.   

 Er ligt een opzet voor 1 ouderavond klaar. 
 Eerste stappen naar een effectiviteitsonderzoek 

worden gekoppeld aan Hybride preventie – 
Shitzooi 3.0 

 Inhoudelijke bijdrage aan ontwikkeling Pilot 
hybride preventie Shitzooi 3.0: GGZ 

Doelgroep(en) Bereik 2021 

 Onderzoeksinstellingen  
 Onderzoekfondsen  
 Instellingen (toekomst)  
 leerlingen voor Voortgezet Onderwijs (toekomst) 

 Onderzoeksinstellingen zijn bereikt 
 Onderzoek fondsen zijn niet benaderd. 
 Meerdere scholen VO zijn benaderd en 2 scholen 

willen actief meedoen 
 Platformpartners zijn aangesloten en denken 

actief mee. 
 Docenten en mentoren op deze twee scholen 

zijn betrokken. 

https://wwje.nl/


Document naam  : Platform & Preventie, Jaarverslag 2021 – def. 
Auteur                   : Stichting Kocon 
Versie                    : 22 april 2022                                                                                                                                                10 van 39 

 Voorbereidingen zijn getroffen om volgend jaar 
leerlingen en ouders met het aanbod te 
bereiken. 

 Via digitaal plein worden ouders bereikt.  
 Op VO Pieter Groen zal de pilot Shitzooi 3.0 

gedraaid worden. 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

Een lesmethode creëren die effectief overgewicht en 
te weinig bewegen voorkomt. 

Voorlichting, handvatten ouders om in gesprek te 
gaan, aangaan, onderwerpen risico’s en vraagbaak. 
Vanuit het Preventieteam verzorgt de GGD de 
content en is eerste contact bij de vraagbaak.  
Zie: https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/lekker-je-vel  
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-
ktwk/bewegen-katwijse-jongeren-genoeg-nee 

Betrokken partijen Uitvoerders 

Mogelijk LUMC Public Health & 
Eerstelijnsgeneeskunde, GGD HM, Gemeente 
Katwijk, Universiteit Wageningen, Kocon/GGD. 

GGD, vanuit ureninzet Kocon; GGD en 
Welzijnskwartier.  
 

Thema’s  

- Primaire preventie/ Gezondheidsvaardigheden en leefstijl/ Preventie en vroegsignalering/ Beleidsvoorbereidend 
Onderzoek/ Lekker in je vel/ Voeding en bewegen/ 1.1 Onderzoek Lesprogramma Voeding en Bewegen 

- Primaire preventie/ Gezondheidsvaardigheden en leefstijl/ Interventies en communicatie/ Lekker in je vel/ Voeding 
en bewegen/ 1.1 Onderzoek Lesprogramma Voeding en Bewegen 

- Primaire preventie/ Gezondheidsvaardigheden en leefstijl/ Integrale aanpak/ Lekker in je vel/ Voeding en bewegen/ 
1.1 Onderzoek Lesprogramma Voeding en Bewegen 

- Primaire preventie/ Gezondheidsvaardigheden en leefstijl/ Interventies en communicatie/ Lekker in je vel/ Voeding 
en bewegen/ 1.1 Onderzoek Lesprogramma Voeding en Bewegen 

- Primaire preventie/ Gezondheidsvaardigheden en leefstijl/ Integrale aanpak/ Lekker in je vel/ Voeding en bewegen/ 
1.1 Onderzoek Lesprogramma Voeding en Bewegen 

- Normaliseren/ Collectieve preventie GGZ/ Integrale aanpak/ Lekker in je vel/ Welbevinden/ 1.3 Seksualiteit en 
waarom erover praten zo belangrijk is 

- Eigen kracht & Positieve en veilige opvoeding/ Integrale aanpak/ Interventies en communicatie /Lekker in je vel/ 
Welbevinden/ 1.3 Seksualiteit en waarom erover praten zo belangrijk is 

Verloop activiteit  

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 zijn in verband met het verslavingsgedrag Voeding en Leefstijl 
onderwerp waar ook Kocon zich op wil richten in combinatie met Bewegen.    
 
Het is daarom voor de gezondheid van Katwijkse jongeren van belang dat er lesprogramma’s gevoerd 
worden, waarbij ook ouders betrokken worden, die aandacht besteden aan zowel Voeding als Beweging. Het 
is ook zaak te onderzoeken of deze programma’s goed onderbouwd zijn en mogelijk effectief zijn. Het bleek 
niet goed mogelijk te zijn om een onderzoek op te zetten c.q. aan te haken bij een bestaand onderzoek. 
Omdat dat niet in de weg mag staan dat de leerlingen een goed lesprogramma aangeboden wordt hebben 
we bestaande lesprogramma’s nader bekeken op criteria als kosten, een doorlopende leerlijn vormend, goed 
onderbouwd zijn. 
 
De tendens blijft dat er nog steeds voor overwicht eerst gekeken wordt naar dieet volgen in tegenstelling tot 
de psychosociale achtergronden, namelijk aan overgewicht een verslavingsaspect en een GGZ-aspect, 
beïnvloeding via sluikreclames, de wisselwerking tussen slaapgebrek en ongezond eten (Bron: Michael 
Mosley, Fast Asleep, 2020) en hoe dit het risico op het metabool syndroom (een voorloper van suikerziekte) 
vergroot en hoe blauw licht de slaap negatief beïnvloed. 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.  

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/lekker-je-vel
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/bewegen-katwijse-jongeren-genoeg-nee
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/bewegen-katwijse-jongeren-genoeg-nee
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Hierbij zijn we tot een afbakening van dit onderwerp binnen onze taakopvatting gekomen, namelijk het 
verslavingspatronen die achter de leefstijlgedragingen zit.  
 

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

Invloed Corona 
Scholen hebben het al heel druk met de maatregelen. Hierdoor ontbreekt draagvlak bij veel docenten. 
Voeding en beweging heeft nu geen prioriteit in de scholen. Dat is te merken. Het gaat nu vooral over 
Welbevinden.  
 
Scholen willen graag een certificaat Gezonde school behalen. Om in aanmerking te komen voor dit certificaat 
moet de school voldoen aan de basisvoorwaarden voor gezondheid en de criteria van tenminste één thema. 
Scholen kunnen in aanmerking komen voor themacertificaten op verschillende thema’s, waaronder Voeding, 
Sport en Bewegen en Roken en Alcohol. 
 
Wij zijn hierbij aangehaakt en hebben scholen benaderd het Vignet Voeding7 aan te vragen. 1 VO-school heeft 
nu een goedgekeurde aanvraag voor het vignet Voeding, een andere school heeft de aanvraag misgelopen, 
maar wil mee.  
We hebben er voor gekozen om in eerste instantie de lesprogramma’s voeding te bezien op deze criteria; 
daaruit kwam duidelijk naar voren dat het lesprogramma ‘Weet wat je eet’ van het Voedingscentrum aan alle 
criteria m.u.v. de ouderbetrokkenheid voldoet. Daarom hebben we zelf een ouderavond opgezet. Dit 
programma is ‘goedgekeurd’ als je een aanvraag doet voor het Gezonde School-vignet Voeding. Aan het begin 
van het schooljaar 2021-2022 gaat het proefdraaien op één school voor VO in Katwijk. Als dat goed uitpakt en 
na mogelijke bijstellingen kan het vanaf het begin van het kalenderjaar 2022 ook op de andere scholen draaien. 
Mogelijk kan in de reguliere onderzoeken uitgevoerd door de GGD Jeugdgezondheidszorg standaard een 
aantal vragen over voedingsgewoonten en gewicht ingebouwd worden zodat over de jaren heen bezien kan 
worden of deze veranderen.  
 
Aanvulling op bestaande programma’s 
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. Deze staan 
uitgewerkt in de Bijlage C: Lesprogramma Voeding en bewegen. 
 
We zetten in op ouderbetrokkenheid middels ouderavonden en aanvullende informatieverstrekking op 
Digitaal Plein en een doorvertaling naar de pilot hybride preventie. 
 
Ouderavond 
Met Pieter groen is afgesproken de aanvullende ouderavond te draaien.  
 

1.1.A. Digitaal Plein 
Op Digitaal Plein bieden we voorlichting, handvatten ouders om in gesprek te gaan, onderwerpen risico’s en 
vraagbaak. Vanuit het Preventieteam verzorgt de GGD de content en is eerste contact bij de vraagbaak.  
 
Als aanvulling op de nu mogelijke inbreng op scholen spelen we via Digitaal Plein in op de andere aspecten 
die onderkend zijn. In 2021 hebben we voorbereidingen getroffen om filmpjes op het gebied van leefstijl te 
maken en mentoren en ouders op deze plaatsing te attenderen. 
 
Binnen de pilot Hybride preventie wordt het lesprogramma rondom het onderwerp Voeding en Beweging met 
behulp van interactieve gecombineerde analoge en digitale methoden verder ontwikkeld.  In het 
lesprogramma van de pilot Hybride preventie – Shitzooi 3.0 zal een stuk lesprogramma aangevuld worden.  

                                                           
7 Het Voedingscentrum is samen met de Hartstichting verantwoordelijk voor het themacertificaat Voeding. Scholen die een 
certificaat op dit thema willen ontvangen, stimuleren gezond eten en drinken bij de pauzehap, overblijf en traktaties. Ook 
tijdens de lessen komt voeding aan bod. Criteria primair onderwijs Criteria voortgezet onderwijs Criteria mbo. 

https://wwje.nl/
https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/voeding
https://www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/voeding
https://www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/voeding


Document naam  : Platform & Preventie, Jaarverslag 2021 – def. 
Auteur                   : Stichting Kocon 
Versie                    : 22 april 2022                                                                                                                                                12 van 39 

Overgewicht (voeding en beweging) Voorkomen schadelijke gevolgen over en ondergewicht: Onderdelen o.a.: 
Eetgedrag en verslaving, Manipulatie herkennen en Slapen. 

 

Doelstelling en beoogd resultaat zijn bijgesteld 
Onderzoek gekoppeld aan een effectiviteits-onderzoek is niet mogelijk gebleken vanwege het langdurige 
karakter hiervan en het kostenaspect. Het invoeren van een goed onderbouwd en goed uitvoerbaar 
lesprogramma Voeding in het Voortgezet Onderwijs. 
 

Doorkijkje naar volgend jaar 

In activiteitenplan 2022 staat er 20 uur GGD voor het Lesprogramma.  
We weten dat we het eerste helft van 2022 geen afzet bij andere scholen zullen krijgen.  
Gedekt voor de ene school (10 uur uit ondersteuningsfonds door school aangevraagd), 15 a 20 extra nodig. 
We zetten in op aanvullingen op het lesprogramma door te verbinden met thema’s van de Issuekalender, het 
maken van de filmpjes en de vertaling naar Shitzooi 3.0. 
We zetten in op ouderbetrokkenheid middels ouderavonden en aanvullende informatieverstrekking op 
Digitaal Plein. 
Verder zetten we in op de ontwikkeling van het lesprogramma Hybride preventie om de ondergeschoven 
aspecten die wij van belang vinden te belichten.   

 

 Onderzoek Haalbaarheid Rookvrije zone rondom scholen 

Beschrijving 

Roken is een van de drie belangrijke items in het Nationaal Preventieakkoord. Nog altijd starten jongeren met 
roken en hebben veel mensen moeite om met roken te stoppen. 
 
Scholen zijn straks verplicht rookvrij, mogelijk gaan scholieren dan in de wijk rondom de school roken. Dit gaat 
mogelijk overlast opleveren in de woonwijken en zorgen voor klachten richting de desbetreffende scholen en 
richting politie die beide nauwelijks of geen middelen hebben om handelend hiertegen op te treden. 
 
Er is nog geen wet- of regelgeving met behulp waarvan jongeren die in de wijk roken weggestuurd kunnen 
worden. Het zou wellicht zinvol kunnen zijn om een Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) op te stellen 
waarin een rookvrije zone rondom de scholen wordt vastgesteld om overlast in de omliggende wijken tegen 
te kunnen gaan.  
 
Het is juridisch ingewikkelde materie, het opstellen en instellen van de APV is dus een proef. Het kan leiden 
tot weerstand en is daarom nog een pilot. Bij een geslaagd experiment kan Kocon hierin een voortrekker 
worden in het land.  
 
Handhaving 
Handhaving van een dergelijk APV in strikte zin is niet haalbaar. De handhaving van het verbod door de 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA’s) en of politie dient vooral om overlast te voorkomen of op te 
lossen. Het is niet de prioriteit om te verbaliseren maar om een middel te hebben waarmee rokende en 
daarmee overlast gevende jongeren weggestuurd kunnen worden. 
 

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2021 

Onderzoek haalbaarheid instellen van het Concept 
Algemeen Plaatselijke Vordering (APV) die bepaalt 
dat een zone rondom een school ook rookvrij is. Het 
resultaat is een aanbeveling. 

Geen.  

1.3 Vervangende activiteit: Rookvrije speeltuinen 
 

Doelgroep(en) Bereik 2021 

 Scholen 
 Leerlingen  
 Woonwijken  

 Handhaving  
 Afstemming met Gemeente 
 Speeltuin beheerders 
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 Handhavers  

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). 

Thema’s 

- 1.3 het percentage (%) inwoners dat sociale overlast ervaart (I gelijk blijven 8,8%) 
- Selectieve preventie Verslaving/Beleidsvoorbereidend Onderzoek/ Middelen/ Roken/ 1.10 Onderzoek Haalbaarheid 

Rookvrije zone rondom scholen 
- Selectieve preventie Overlast & Criminaliteit/Beleidsvoorbereidend Onderzoek/ Middelen/ Roken/ 1.10 Onderzoek 

Haalbaarheid Rookvrije zone rondom scholen 

Verloop activiteit  

Het is juridisch ingewikkelde materie, het opstellen en instellen van de APV kan als proef worden ingezet. Bij 
het opzetten van de proef moet rekening worden gehouden met  protesten al dan niet juridisch. 
 
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. Gemeente heeft aangegeven hier verder gevolg aan te geven 
in 2022 vanuit de juridische afdeling.  
 

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

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.  
 

Doorkijkje naar volgend jaar 

1.10 Beleidsvoorbereidend onderzoek Haalbaarheid Rookvrije zone rondom scholen – in afwachting in de 
aanvraag 2022 is niet toegekend. 
 
Gepland was dat de Juridische afdeling van de Gemeente zich hierover In 2022 zou buigen. Handhaving wordt 
op voorhand als grootste obstakel genoemd. Jongerenwerk Welzijnskwartier heeft ter ondervanging 
aangeboden hiervoor hun ambulante uren in te zetten.  
 
We zijn erop gewezen dat deze opnieuw aangevraagd kan worden bij het Lokaal Preventieakkoord. Deze 
activiteit komt voor 2022 te vervallen. 

 

 Vervangende 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 2021 

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/zoekresultaten?keywords=rookvrije%20
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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 2021 

 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   

 Rookvrije plekken voor kinderen | Digitaal Plein Katwijk 
 Podcast  

Betrokken partijen Uitvoerders 

Gemeente Katwijk, speeltuinen en 
Kocon (GGD HM)   

Anne-Marie van der Plas (ambtenaar), Wethouder Corien van 
Starkenburg, Pel (Kocon) 

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.  
 
Alle speeltuinen in de gemeente zijn aangeschreven. Zij hebben de beschikbare tools gekregen en hen is 
ondersteuning aangeboden. 
 
In 2020 is al afgestemd dat de wethouder Samenleving 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. Hierna is gezocht naar afstemming voor een ceremonieel moment voor het rookvrij 
verklaren van de Mierenweide met de wethouder Corien van Starkenburg en Hans Moolenburg. Uiteindelijk 
vond deze plaats tijdens Stoptober.  
 

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

Het animo voor deze activiteit bleek vanuit de gemeente niet groot. De 2de speeltuin zou Speeltuin 
Valkenburg Cohortendreef kunnen zijn. Alle materialen zijn beschikbaar.  
 
Een bordje alleen is niet voldoende. Graag willen we een goed geplaatste peukenpaal, waardoor ouders niet 
alsnog net naast het hek gaan staan roken. Hiervoor is afstemming met de wijkregisseur nodig. En daarnaast 
blijft het van belang om te wijzen op stoppen met roken.  
 

Doorkijkje naar 2022 

1.11 Rookvrije speeltuinen in de aanvraag 2022 is niet toegekend. Hierbij zijn wij gewezen op de mogelijkheid 
deze alsnog bij het Lokaal Preventieakkoord aan te vragen. Deze activiteit komt te vervallen.  

 

 Extra activiteit: Enquête Lekker in je vel 

Beschrijving 

In de Jeugdmonitor 2019 en een heel aantal andere onderzoeken komt naar voren dat jongeren (veel) stress 
ervaren en som ook somber daarvan worden. Vooral bij meisjes kwam dit erg naar voren. De vraag waardoor 
dat komt is in de diverse onderzoeken al behoorlijk naar voren gekomen. 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.  
 

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/middelen/roken/samen-voor-rookvrije-speeltuinen
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/middelen/roken/samen-voor-rookvrije-speeltuinen
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/middelen/roken/rookvrije-plekken-voor-kinderen
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Om die reden hebben wij een digitale enquête ingericht waarin we jongeren ook vragen wat hen zou helpen 
het leuk te hebben. 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.   
 
Antwoorden op verdiepende vragen geven ons meer inzicht in het zelfbeeld, zelfredzaamheid, sociaal 
netwerk, zicht op hulpmogelijkheden, invloed van sociale media van jongeren. Mogelijk levert dit suggesties 
op die op kortere termijn en lokaal niveau in te vullen zijn. 
 

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2021 

Meer inzicht te krijgen op de resultaten van de 
Jeugdmonitor. Daarmee het lokaal aanbod gerichter 
kunnen afstemmen en aanbieden.   

 Enquête is uitgevoerd. 
 Vragen zijn meegenomen in vooronderzoek 

hybride preventie 

Doelgroep(en) Bereik 2021 

 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 face to face - versus 
digitale activiteiten gekozen.     

Betrokken partijen Uitvoerders 

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

Thema’s 

- Normaliseren/Universele preventie/Preventie GGZ-problematiek/Voorkomen van GGZ-problematiek/Interventies & 
communicatie/Jongeren en hun ouders. 

- Normaliseren/Universele preventie/Inclusie & antistigma/Interventies & communicatie/Leerlingen VO 

Verloop activiteit  

Op basis van de resultaten van het landelijk onderzoek 'Geluk onder druk' van het Trimbos instituut zijn de 
vragen van de enquête aangescherpt.   Hierna zijn de vragen via Pieter Groen uitgezet. 
Eind juni waren de uitslagen van de enquête binnen. Respondenten geven aan helemaal niet zo blij te zijn met 
social media en elkaar meer te willen ontmoeten. 
 

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

De respons is niet digitaal teruggekomen. Mensen willen geen digitale respons of informatie, maar echt contact. 
Vanuit de pilot hybride preventie is er wel ruimte om hier verder over in gesprek te gaan. De vragen worden 
dan ook meegenomen in het vooronderzoek voor Shitzooi 3.0. Mogelijke uiting hiervan worden meegenomen 
in de ontwikkeling van Shitzooi 3.0 of via het Preventieteam.  De resultaten boden veel aanknopingspunten 
voor de ontwikkeling van Shitzooi 3.0 en worden daar verder in meegenomen.  
 

Doorkijkje naar volgend jaar 

De onderzoeksvragen zijn in 2022 opgenomen bij het vooronderzoek Hybride Preventie. Jongeren hebben 
ervaren dat het fysieke element van groot belang is bij overdracht.  

  

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/af1786-geluk-onder-druk/
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2. Preventie en handhaving 
 Ontwikkeling Digitaal Plein 

De digitale revolutie heeft binnen de maatschappij een enorme verandering veroorzaakt. Jongeren leven deels 
in een virtuele wereld en communiceren via andere wegen dan voorheen. Kenmerkend is internationaal 
onderzoek waarin één derde van de jongeren aangeeft 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. Ouders moeten 
hun kind veilig laten opgroeien maar hoe kunnen zij aan die opvoedtaak voldoen wanneer zij een belangrijk 
deel van de leefwereld van hun kind niet zien. Digitaal pesten, verslaving aan games, sexting, het kan lang 
duren voordat de omgeving het doorheeft. Daarnaast maken de commercie én de criminaliteit handig gebruik 
van de digitale mogelijkheden en zijn zij moeilijk te onderscheiden. En in de laatste plaats is er een toenemende 
vervlechting tussen de digitale wereld en de maatschappij. 
 
Dit alles was voor het Kocon voldoende reden om de afgelopen 4 jaar intensief na te denken over de digitale 
ontwikkelingen. We hebben ons laten informeren, er is onderzoek gedaan met scholieren en er zijn nieuwe 
projecten gestart. Hieronder valt ook het sexting project ‘Shitzooi’ dat door de politie en Social Content 
Creators is ontwikkeld en de landelijke en toonaangevende Hein Roethofprijs 2019 van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid - het kwaliteitsorgaan voor het Katwijks Kernbeleid Veiligheid - heeft 
ontvangen. Uiteindelijk heeft dit alles geleid tot de oprichting van het Digitaal Plein Katwijk in oktober 2019. 
In het activiteitenplan wordt dit verder toegelicht. Het opbouwen van de inhoud gebeurt door Stephan van 
Sociaal Content Creators samen met de werkgroep Digitaal Plein. Het Digitaal Plein heeft een gestaag 
toenemende groep bezoekers. 
 
Binnen het Digitale Plein zijn de contactpersonen zichtbaar van de diverse organisaties. Samen vormen zij het 
Preventieteam dat in 2020 is ontwikkeld met medewerkers van GGD, Brijder, Welzijnskwartier, De Brug, 
Politie, Zorggroep Katwijk en Sociaal Content Creators. Het team heeft als opdracht om in Katwijk preventie 
vorm te geven op het gebied van schermgebruik, drugs, alcohol, roken en overgewicht. Nadrukkelijk wordt 
hierbij de combinatie gezocht met Handhaving. Waar Digitaal Plein in eerste instantie vooral een uiting van 
preventieve activiteiten was is dit in middels aan het bewegen als medium voor ook verdergaande activiteiten. 
In het platform hebben we ons de vraag gesteld of Digitaal plein in 2022 in ontwikkelingsstand moet blijven 
of in onderhoudstand moest doorgaan.  
 

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2021 

Via internet aanbieden van informatie, begeleiding, 
hulp en/of verwijzing met betrekking tot leefstijl, 
schermgebruik en middelengebruik èn problematiek. 
 
 

 Behoefte Platformleden zijn geïnventariseerd. 
 Duidelijke wens en ontwikkelrichting voor 

Digitaal Plein. 
 De Zorgpagina is verder aangevuld met 

informatie vanuit Zorggroep Katwijk.  
 Thema’s (Stoptober, wapens, snel geld) hebben 

aandacht gekregen en content is ververst.   
 Er zijn 6 filmpjes m.b.t. gezondheid zijn 

voorbereid om te filmen en plaatsen in 2022. 
 Afspraken doorverwijzing naar informatie op 

Digitaal Plein is met een school gemaakt. 
 De kletskaarten liggen klaar voor verspreiding. 

Doelgroep(en) Bereik 2021 

 Inwoners van Katwijk, 
 In het bijzonder jongeren  
 Ouders/opvoeders leeftijd 25-34 jr.) 
 Vrijwilligers/professionals  
 
Aanvulling voor 2022: 
 Opa’s en oma’s 
 Volwassendoelgroepen 

WEBSITE 
Gebruikers: 8.869 
Paginaweergaven: 14.768 
 
Demografie 
45,85% vrouw 
54,15% man 
27.5% 18-24 
33,5% 24-34 
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14,5% 35-44 
12,5% 45-54 
5,5% 55-64 
5,5% 65+ 
 
FACEBOOK 
21.727 bereik  
583 volgers 
 
INSTAGRAM  
2.057 bereik  
103 volgers 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

Volwassenen voorlichting, advies en routes naar hulp 
aanreiken rondom thema’s gezondheid, veiligheid en 
leefstijl. 
Ouders meer inzicht geven in de wereld waar hun 
kinderen zich in bevinden. De route naar 
antwoorden en of hulp laagdrempelig te maken. 

Bij overige activiteiten gespecificeerd. 

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. 
 

Thema’s 

Thema’s voor ontwikkelrichting 2022: 
- Universele preventie (alle thema’s)/ Interventies en communicatie/ Netwerkverdieping (zorg)  & -verbreding/ 1.18 

Ontwikkeling Digitaal plein 
- Selectieve preventie (alle thema’s)/ Interventies en communicatie/ Volwassenendoelgroepen 1.18 Ontwikkeling 

Digitaal plein 
- Interactieve digitale wijzer 
- Normaliseren/ Universele preventie/ Preventie Sociale veiligheid en gezonde leefstijl/ Preventie en 

vroegsignalering/ Interventie en communicatie/ Digitale wegwijzer/ Jongeren en hun ouders. 
- Normaliseren/ Universele preventie/ Preventie Sociale veiligheid en gezonde leefstijl/ Preventie en 

vroegsignalering/ Interventie en communicatie/ Digitale wegwijzer/ Volwassenendoelgroepen.  

Verloop activiteit  

In het platform hebben we ons de vraag gesteld of Digitaal plein in 2022 in ontwikkelingsstand moet blijven 
of in onderhoudstand moest doorgaan. Bij de primaire opzet is gekozen voor ouders van Jeugd. Nu wordt 
voorgesteld dit breder te trekken. 
 
De Kletskaarten zijn klaar en kunnen besteld worden. We willen ze aanbieden tijdens ouderavonden laatste 
jaar onderbouw of in de brugklas. Hiervoor is een Algemene brief aan scholen geformuleerd. 
 

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

Uit de bespreking of Digitaal plein nu uit de ontwikkelingsstand naar onderhoudstand zou kunnen, kwam 
naar voren dat er in de huidige opzet gekozen is voor de doelgroep ouders/ verzorgers, maar dat er een 
wens lag Digitaal Plein door te ontwikkelen naar de volwassenendoelgroep. Naast de ouders kunnen ook 
oma’s en opa’s hun steentje bijdragen in een goed voorbeeld zijn of grenzen aangeven aan kleinkinderen 
wat wel en niet wordt getolereerd. Eerste aanzet tot inzet op oma’s en opa’s is opgenomen in hulplijnen Snel 
Geld. Hiermee richten wij ons gelijktijdig ook op het gedrag van 0-100. Ook ligt er een wens vanuit 
Verslavingszorg en Maatschappelijke opvang om voor hun doelgroepen ook een gezondheidspagina toe te 
voegen.  
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In 2022 willen we onderzoeken wat de mogelijkheden voor de wensen hiervoor zijn en of we hier stappen in 
kunnen zetten.  
De wens is uitgesproken om de Prakijkondersteuners (POH) van Zorggroep Katwijk aan Digitaal plein te 
koppelen. De controle rond diabetes, hoge bloeddruk en overgewicht heeft veel samenhang met leefstijl. Door 
de kennis en expertise te bundelen kan het bereik vergroot worden. We zijn aan het onderzoeken of we deze 
informatie kunnen verspreiden door middel van video’s en hoe we de doelgroep het best aanspreken.  
 
Ook willen we het digitaal cursusaanbod vergroten. Voor ouders van jonge kinderen is het belangrijk dat er 
een koppeling komt met het aanbod en de website van het CJG en de wijkteams.  
Voor Kocon is een voordeel dat de uitbreiding van het digitale plein kan leiden tot een koppeling met de 
website van Kocon. De Jaarstukken kunnen van hieruit beheerd worden (bereikbaar vanuit Kocon). Dit biedt 
ruimte alle producten van Kocon onder de aandacht te brengen.   De wensen/ ideeën worden verder opgepakt 
en uitgewerkt in het Preventieteam.  
 
Vanuit Verslavingszorg en Maatschappelijke opvang is de wens uitgesproken om voor hun doelgroepen ook 
een gezondheidspagina toe te voegen.  Er is behoefte aan aanbod voor verslaafden. Gewenste uitbreiding aan 
de activiteit Zorgpagina (netwerkverbreding en verdieping) en richting aanbod volwassenendoelgroepen.  
 
 
In 2021 gaan we een systeem inbouwen waarmee we kunnen volgen welke doelgroepen Digitaal plein hebben 
bezocht en wat hun ervaringen waren? 
 
Onze doelgroep(en) en beoogd maatschappelijk effect zijn hierdoor bijgesteld.  
 

Doorkijkje naar volgend jaar 

 1.18 (door)Ontwikkelen van Digitaal Plein is gegund.  
Hierbij willen we ons richten op het uitbreiden richting volwassenendoelgroepen en netwerkverbreding en -
verdieping. Ook de Zorgpagina zal aangevuld worden met voorlichtingsfilmpjes en linken naar partijen met 
actief aanbod.  

 

 Ophogen 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 
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.  
Dit onderwerp was in 2021 geschrapt.  
 

Doel en beoogd resultaat Resultaat  

Verantwoording 2020 
Het ophogen van de frequentie voorlichting indien 
nodig binnen het jongerenwerk. 

 Verkenning en ontwerp van activiteit voor 2022. 
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Verbreden bereik van jongerenvoorlichting en 
deskundigheidsbevordering voor de 
jongerenwerkers. 

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 

Thema’s 

- Selectieve preventie Overlast en Criminaliteit/ Integrale aanpak/ Netwerkondersteuning en – ontwikkeling/ 1.20 
Verkenning ophogen ambulant Jongerenwerk  

- Selectieve preventie Verslaving./ Integrale aanpak/ Netwerkondersteuning en – ontwikkeling/ 1.20 Verkenning 
ophogen ambulant Jongerenwerk  

- Selectieve preventie GGZ/ Integrale aanpak/ Netwerkondersteuning en – ontwikkeling/ 1.20 Verkenning 
ophogen ambulant Jongerenwerk  

Verloop activiteit  

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 DUMO-
financiering is niet toereikend om alle jongerencentra in Katwijk van dit aanbod te voorzien en werd 
via Kocon een ophoging in het bereik gerealiseerd.  
   
Nu er veel jongerencentra gesloten zijn, is het aanbod vanuit de DUMO voor de jongerencentra dekkend. De 
jongeren - die eerder naar de centra toegeleid werden - zijn nu veelal   op straat te vinden, zitten binnen 
bij elkaar thuis of huisvesten zich in schuurtjes. We zien dat de problematiek is verzwaard naar schooluitval, 
eenzaamheid, dakloosheid en middelengebruik onder jongeren die hier al ervaring mee hadden. Vindplaatsen 
zijn nu veel vaker de openbare ruimten en de scholen. Jongerenwerk Welzijnskwartier gaat nu meer de straat 
op en zoekt verdere verbinding op scholen.  
 
De jongerenwerkers zijn de experts op het gebied van contact maken, band op te bouwen en deze 
te onderhouden. Zij signaleren en verwijzen, indien nodig, door. Ook figureren zij als een vraagbaak en 
voorzien van advies en voorlichtingen.  Om hierin goed te kunnen acteren zou een jaarlijkse aanvulling van 
ontwikkelingen wenselijk zijn.  
 
Daarnaast zou de ophoging vanuit expertises voor het ambulant jongerenwerk kansen bieden.  Zo zouden de 
voorlichtingen die voorheen veelal in de accommodaties plaatsvonden, omgevormd kunnen worden, zodat 
deze aansluiten en up-to-date zijn voor ambulante inzet. De Brug heeft een straatteam. Vanwege corona zijn 
hun activiteiten stil komen te liggen. Ook zij willen herijken. Het platform heeft deze kennis en 
de mogelijkheden in huis.   
 
Vragen bij deze verkenning zijn: 

- Is er voldoende kennis en mankracht op straat?  
- Is specialisme opgenomen in de reguliere opdracht WZK?  
- Wat hebben we geleerd van de wijzigingen door de coronamaatregelen? 
- Geeft de verschuiving aanleiding tot nieuwe werkvormen voor het ophogen van ambulant 

Jeugdwerk?   

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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- Wat kan anders georganiseerd worden? Zou een gecombineerd mobiel team onder Koconvlag hier 
een oplossing zijn? 

- Wat is er nodig?  
  

Platform Kocon heeft zorgen rond de verschuiving van de vindplaatsen en de aparte leden hebben hier de 
samenwerking in gezocht. Er is behoefte aan een verkenning rondom een integrale aanpak om hierop aan te 
sluiten. Kocon wil dit signaal ook aan Gemeente afgeven.   
  
Vanuit het platform wordt ook de afstemming gezocht van de verschillende partijen. Zo zijn binnen Kocon de 
Brug en het Welzijnskwartier in gesprek over waar zij elkaar kunnen vinden en kunnen versterken bij 
straatwerk. De Brug zou dit onderdeel ook weer willen oppakken.   

Vanuit Kocon worden kansen gezien om elkaar sneller te vinden, andere manieren van voorlichting te geven, 
of hulpvraagverdieping te ontwikkelen. Hiervoor zouden we graag een Katwijkse aanpak voor ontwikkelen. Als 
voorbeeld wordt hier het maatwerk bij de Preventiesurvival aangegeven. Dit levert snelle 
en verdiepende contacten en informatie op. Op basis van opgedane informatie kan er gericht ingezet worden 
op problemen (groepsaanpak of individuele aanpak). Dit onderschrijven Welzijnskwartier en Politie.   

Voorstel verdieping? Door vele veranderingen rondom de MAG, decentralisatie van de jeugdhulpverlening, 
verschuivingen binnen organisaties en het opzetten van het wijkteam 0-100 is Jeugdmatch niet optimaal 
ingezet. Vanuit Platform en het Welzijnskwartier wordt hier weer op aangestuurd. Zo staat het nu op de 
agenda's bij de verschillende partners ook vo-scholen willen zich aansluiten of onderzoeken de mogelijkheid. 
Er zijn dus interventies gepleegd in 2021 en nu is de verdiepingsslag aan de beurt. Het Preventieteam 
wil verkennen welke interventies zij kunnen doen, zodat we gezamenlijk signaleren en toeleiden met de juiste 
afstemming onder de partners. 

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

Nu er veel jongerencentra gesloten zijn is het aanbod vanuit de DUMO voor de jongerencentra dekkend. Dit 
onderwerp was in 2021 geschrapt.  
Signalering: De jongeren - die eerder naar de centra toegeleid werden - zijn nu veelal   op straat te vinden, 
zitten binnen bij elkaar thuis of huisvesten zich in schuurtjes. We zien dat de problematiek is verzwaard naar 
schooluitval, dakloosheid en middelengebruik. Vindplaatsen zijn nu veel vaker de openbare ruimte en de 
scholen. Jongerenwerk Welzijnskwartier gaat nu meer de straat op en zoekt verdere verbinding op scholen.  
 
Platform Kocon heeft zorgen rond de verschuiving van de vindplaatsen en de aparte leden hebben hier de 
samenwerking in gezocht. Er is behoefte aan een verkenning rondom een integrale aanpak om hierop aan te 
sluiten.  Kocon wil dit signaal ook aan Gemeente afgeven.   
 

Doorkijkje naar volgend jaar 

1.20 Verkenning ophoging ambulant Jongerenwerk is voor 2022 gegund. Hiervoor staan 36 uur beraamd die 
uitgevoerd worden vanuit het eigen budget van WZK. Terugkoppeling en afstemming gebeurd binnen 
Preventieteam.  
In 2022 wordt geconcretiseerd:  

- Doelstelling en beoogd resultaat  
- Beoogd maatschappelijk effect  
- Doelgroep(en)  
- Beoogd bereik  
- Betrokken organisaties  
- Uitvoering  
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 Digitaal Plein 

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. Platform Kocon heeft hiervoor in 2019 een Digitaal Plein ontwikkeld en zal deze functie in 2021 
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. Online informatie en hulp kan verschillende vormen aannemen en in intensiteit 
variëren. Soms kan lichte hulp, zoals informatie d.m.v. 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 vraaggerichte 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 2021 

Via internet aanbieden van informatie, 
begeleiding, hulp en/of verwijzing met betrekking 
tot leefstijl, schermgebruik en middelengebruik èn 
problematiek. 
 
Maatschappelijk effect:  
Gebruikers ervaren meer regie en waarderen deze 
digitale omgeving als anoniem, veilig, 
laagdrempelig en positief.  
 

Naar aanleiding van de nationale week ‘mediawijsheid’ 
zijn 3 artikelen geschreven over de MediaDiamant. 
Hierin is uitgelegd hoe de principes hiervan in praktijk 
kunnen worden gebracht en waarin doorgelinkt werd 
naar de site mediawijsheid.nl.  Nieuwsberichten zijn 
gepubliceerd over onder andere campagnes, zoals 
‘IkPas’ en ‘Stoptober’, alcoholvrije drankjes, het lokaal 
preventieakkoord en lokale actualiteiten omtrent 
middelengebruik en schermgebruik. Content is 
aangepast, naar aanleiding van de nieuwe cijfers uit de 
gezondheidsmonitor. Verder is, naar aanleiding van de 
gesprekken met de politie informatie gedeeld over het 
online bestellen van drugs. Verder is informatie 
gegeven over voordelen van overlastmeldingen en hoe 
dit (eventueel anoniem) gedaan kan worden. Ook zijn 
volwassenen bereikt door de voorbeeldrol en de 
campagne ‘Zien Drinken Doet Drinken’ onder de 
aandacht te brengen. Ouders en andere opvoeders zijn 
door deze artikelen gestimuleerd om hun eigen 
gebruik onder de aandacht te brengen.  
 
Een aantal voorbeelden: 
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/alcoholgebruik-
volwassenen 
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/de-invloed-van-
ouders-opvoeders 
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/veiligheid/overlast-
melden 

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/alcoholgebruik-volwassenen
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/alcoholgebruik-volwassenen
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/de-invloed-van-ouders-opvoeders
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/de-invloed-van-ouders-opvoeders
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/veiligheid/overlast-melden
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/veiligheid/overlast-melden


Document naam  : Platform & Preventie, Jaarverslag 2021 – def. 
Auteur                   : Stichting Kocon 
Versie                    : 22 april 2022                                                                                                                                                22 van 39 

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/wat-
brengt-de-post-vandaag 
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/gamen-
eindeloos 
 

Doelgroep(en) Bereik 2021 

 Inwoners van Katwijk, 
 Ouders/opvoeders leeftijd 25-34 jr.) 
 Vrijwilligers/professionals 

WEBSITE 
Gebruikers: 8.869 
Paginaweergaven: 14.768 
 
Demografie 
45,85% vrouw 
54,15% man 
27.5% 18-24 
33,5% 24-34 
14,5% 35-44 
12,5% 45-54 
5,5% 55-64 
5,5% 65+ 
 
FACEBOOK 
21.727 bereik  
583 volgers 
 
INSTAGRAM  
2.057 bereik  
103 volgers 

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. 
 

Thema’s 

Via Digitaal Plein geven we uiting aan die activiteiten van Kocon die zich hiervoor lenen. Nu zijn dit vooral de 
universele en selectieve preventieactiviteiten.  
In 2022 staat het (door)Ontwikkelen van Digitaal Plein op de planning. Hierbij willen we ons richten op het 
uitbreiden richting volwassenendoelgroepen en netwerkverbreding en -verdieping.  

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. 

Deze zijn opgenomen bij de activiteiten.  

Verloop activiteit  
 

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.  

 
2021 was het tweede jaar voor het Digitaal Plein Katwijk. Volgens Google Analytics hebben we 8.869 gebruikers 
gehad van 1 januari tot 31 december 2021. 27.5% Van die groep is 18-24 jaar en 33,5%  van die groep is 25-
34.  Daarnaast hebben we via Facebook een groter bereik, namelijk 21.727 (Het aantal mensen dat inhoud van 
of over je pagina heeft gezien, waaronder berichten, verhalen, advertenties, sociale gegevens van mensen die 
interactie hebben met je pagina en meer) en 583 volgers.  Ook via Instagram hebben we een bescheiden 

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/wat-brengt-de-post-vandaag
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/wat-brengt-de-post-vandaag
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/gamen-eindeloos
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/gamen-eindeloos
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bereik, namelijk 2.057 bereik (Het aantal unieke accounts dat een van je berichten of verhalen ten minste één 
keer heeft gezien.) en 103 volgers. 
 

Onderhoud is gepleegd en het abonnement is betaald.  
We proberen continu linken te leggen naar bestaande producten (programma’s, modules, spreekuren) van 
o.a. Trimbos, het CJG, nationale organisaties, de GGD en Brijder zullen worden gebruikt om efficiënt te werken 
en kosten te besparen. Zorgprogramma’s komen in beeld dankzij de verbinding met andere websites. 
Dankzij de deelnemende organisaties kan gebruik worden gemaakt van veel van de beschikbare expertise. 
 

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

Dit is opgenomen in 2.1 Ontwikkeling Digitaal Plein. 

Doorkijkje naar volgend jaar 

Het budget is onveranderd gebleven. 

 

 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 2021 

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) 
 Lespakket is vernieuwd en ligt klaar. 

Doelgroep(en) Bereik 2021 

 18 mentoren (4 scholingen)  
 120 ouders (2 ouderavonden) 
 500 leerlingen (20 gastlessen) 

 Scholing 24 docenten (Pieter Groen en 
Rijnmond) 

  

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.  

 Middelen | Digitaal Plein Katwijk 
 Podcast Alcohol Mixdown 1.mp4  
 Alcohol% (over alcohol en kanker) 
 0.0: doen of niet doen? (Over alcoholvrij bier) 
 Eerste hulp bij out gaan 
 Wetten en regels 

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/middelen
https://youtu.be/GDkZ6vphAY4
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 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 

Thema’s 

- Selectieve preventie Verslaving/Interventies en communicatie/Middelen/ Drugs/ 1.8 Middelenpreventie in het 
Voortgezet Onderwijs 

- Selectieve preventie Verslaving/ Integrale aanpak/ Middelen/Drugs/ 1.8 Middelenpreventie in het Voortgezet 
Onderwijs 

Verloop activiteit  

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.  
 
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. Het vernieuwde lesprogramma is uitgeprobeerd en goed geaccepteerd en ligt nu klaar voor gebruik. 
Het wordt aangeboden aan de scholen op het moment dat zij daaraantoe zijn (i.v.m. corona). School is er 
enthousiast over.  
 
Het urenaantal is fors overschreden i.v.m. alle extra overleggen met partner Brug, overleggen 
ervaringsdeskundigen, overleggen met School, interviewen/ filmpjes, editen, voorleggen aan scholen 
verwerken van commentaren. 
 

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

Punt op de horizon: Vanuit preventieoogpunt willen we graag groep 8 (inclusief de ouders) van het primair 
onderwijs bereiken. Helaas nemen scholen het niet af en wanneer we er proactief mee komen ervaren we 
veel weerstand. We zoeken naar ingangen. 

Doorkijkje naar volgend jaar 

1.8 Middelenpreventie in het Voortgezet Onderwijs is niet toegekend door de gemeente.  Deze activiteit is 
geschrapt voor 2022. Het vernieuwde lespakket gaat in de kast.  

  

2.4.1 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.   

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. 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 
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Is niet nodig geweest. Zie 2.4 Middelenpreventie in het Voortgezet 

Onderwijs 

Betrokken partijen Uitvoerders 

Kocon (GGD) Kocon (GGD) 

Thema’s 

- Selectieve preventie Verslaving/Interventies en communicatie/Middelen/ Drugs/ 1.8 Middelenpreventie in het 
Voortgezet Onderwijs 

- Selectieve preventie Verslaving/ Integrale aanpak/ Middelen/Drugs/ 1.8 Middelenpreventie in het Voortgezet 
Onderwijs 

Verloop activiteit  

Vanuit de DUMO kunnen er 4 ouderavonden voor heel Katwijk georganiseerd worden. Via Kocon ophoging 
aantal ouderavonden van 4 naar 15 ouderavonden. Dit jaar is er – i.v.m. de Coronamaatregelen - geen 
plusvraag geweest.  In september zijn er 4 ouderavonden uitgevoerd. Stukken voor Digitaal plein schrijven. 
De hiervoor beraamde uren zijn naar het vernieuwen van het lesprogramma gegaan.  
 

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 2022 

1.9 Ophogen preventieaanbod Middelenpreventie GGD is niet gegund door de Gemeente en is daarom 
geschrapt. Normaliter vindt er vanuit Kocon een ophoging van 4 naar 15 ouderavonden plaats. 

 

 Preventiesurvivals 

 

N.a.v. de originele aanvraag ingediend voor de opdracht Sociale veiligheid en Gezondheid Katwijk is het 
activiteitengeld voor de activiteit preventiesurvival niet toegekend en daarmee deze activiteit komen te 
vervallen. Vervolgens is op advies van de betrokken ambtenaar alsnog een losse aanvraag gedaan. Deze is 
toegekend. 2.5 Preventiesurvival zal daarom in deze verantwoording komen te vervallen, maar zal separaat 
verantwoord worden. 

 

 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 
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Van hieruit wordt aanbod ontwikkeld om de 
sportverenigingen te ondersteunen bij het uitvoeren 
van het Preventie Akkoord. 

 Draaiboek met uitwerkingen  
 Door de coronacrisis is het niet gelukt de 

interventie in te zetten. De interventie vereiste 
face-to-face contact. Op momenten dat de 
maatregelen versoepeld werden, hadden de 
verenigingen andere prioriteiten. Daarom 
hebben we besloten deze activiteiten, wellicht in 
andere - mindere kwetsbare - vorm, te 
verschuiven naar 2022. 

Doelgroep(en) Bereik 2020 

 Bestuur van sportverenigingen  
 Ouders  
 Jongeren  
 Vrijwilligers  

 -  

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

Bijdragen aan een gezonde sportomgeving en zo ook 
leefomgeving en uiteindelijke leefstijl. 

n.v.t. 

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 

Thema’s 

- Selectieve preventie Verslaving/ Interventies en communicatie/ Middelen/ Alcohol/ 1.15 Alcoholpreventie op 
sportverenigingen 

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. 
 
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. 
 
Vorig jaar hadden we bedacht om een 0.0-actie te houden voor de sportverenigingen. We wilden een 
proeverij organiseren en de winnende vereniging zou een 0.0-bar aangeboden krijgen. We waren al 
begonnen met de organisatie hiervan, maar toen kwam de tweede Lock down, waardoor het niet door kon 
gaan. 
 

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

De activiteit is opnieuw uitgezet in september 2021. Helaas is er geen respons teruggekomen op de 
uitnodigingen voor de derby. Vereniging lopen tegen alcohol en drugsgebruik aan, zowel onder bezoekers van 
de sportkantine als onder jonge leden, en hebben hier vragen over.  
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Er heeft een verkenning bij verenigingen plaatsgevonden (Politie en GGD). Uit een rondgang bij diverse 
verenigingen bleek het cocaïnegebruik bij 50+  overduidelijk. Het is onbespreekbaar, omdat dit zo diep in de 
organisatie zit. Zelfs jeugdtrainers zouden opstappen als zij op hun cocaïnegebruik zouden worden 
aangesproken.   We hebben besloten over te stappen op een deskundigheidsbevordering over risicovol- & 
problematisch middelengebruik binnen de sportverenigingen.  
 
Tijdens de oriëntatie bleek dat het aanbod alcoholvrije dranken op verenigingen al vrij groot is en goed in de 
markt gezet wordt. De noodzaak om een 0.0 onder de aandacht te brengen onder volwassen leden werd 
daardoor een stuk kleiner. De reden van de overstap van leden naar vrijwilligers is de volgende: Vrijwilligers 
hebben een maatschappelijke functie en zijn onmisbaar bij vroegsignalering. Tegelijkertijd verschillen 
vrijwilligers in kennis, vaardigheden & achtergronden en is de nodige kennis op het gebied van het signaleren 
van middelengebruik en het gesprek hierover aangaan logischerwijs lang niet altijd aanwezig. Hier is winst te 
behalen. Daarnaast willen we de vrijwilligers indirect en op een laagdrempelige manier uitdagen om hun eigen 
gebruik onder de loep te nemen. Een dergelijke training is een goede manier om dit te doen. Een 
jongerenwerker van het Welzijnskwartier gaf geregeld vragen van vrijwilligers, voornamelijk coaches en 
begeleiders, over middelengebruik onder hun leden te krijgen. De invloed en voorbeeldfunctie van een coach 
kan groot zijn.  
 
Vervolgens is er een Training Omgaan met gebruik binnen een vereniging uitgewerkt en een uitnodigingsbrief 
beschreven.  
De training zou gaan over het signaleren van risicovol of problematisch middelengebruik (alcohol- en 
drugsgebruik) bij leden of bekenden. In de voorlichting geven we antwoord op de volgende vragen:  

➢ Wat zijn de trends op het gebied van middelengebruik?  

➢ Wanneer spreken we van problematisch gebruik?  

➢ Hoe herken je problematisch middelengebruik?  

➢ Hoe maak je je zorgen bespreekbaar, wat werkt wel en wat niet?  

➢ Welke organisaties kun je betrekken als meer informatie of advies wilt?  
 
De uitnodiging naar vrijwilligers is op 17 maart 2022, en nogmaals op 29 maart 2022 uitgegaan. Ook hebben 
we de uitnodigingen via RTV Katwijk en d.m.v. een krantenbericht gedeeld. Er is te weinig respons op 
teruggekomen.  Om deze reden hebben we de training verplaatst en staat deze gepland op 25 april 2022. 
Indien we opnieuw niet voldoende aanmeldingen hebben, zullen we, gebruikmakend van de inhoud van de 
training, factsheets ontwikkelen en deze bij de verenigingen onder de aandacht brengen. Daarnaast kunnen 
deze factsheets gedeeld worden bij de IVA-trainingen die Brijder in Katwijk, Rijnsburg & Valkenburg uitvoert. 
Ondanks dat vrijwilligers moeilijk te bereiken zijn, zijn we van mening dat zij van grote waarden zijn op het 
gebied van gezondheidspreventie. We blijven daarom zoeken naar een efficiënte methode om deze doelgroep 
te bereiken en hopen het Lokaal Sportakkoord hierbij te kunnen betrekken. 
Omdat we het belangrijk vinden om hen te bereiken, blijven we daarom zoeken naar een werkende methode.  
 
Er is veel inzet gepleegd om deze activiteit doorgang te geven. De respons op dit moeilijke onderwerp is tijdens 
de Corona tijd onhaalbaar gebleken.  
 

Doorkijkje naar 2022 

1.15 Alcoholpreventie op sportverenigingen is niet gegund door de gemeente. We zijn voor een aanvraag 
hiervoor verwezen naar het Lokaal sportakkoord. Deze activiteit is geschrapt. Hiermee komt inzet op derby 
of de training ook te vervallen.  

 

 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.  
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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 2021 

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 
 Tijdens Vastentijd informatie op Digitaal Plein 

gezet  
 Tijdens Dry January informatie op Digitaal Plein 

gezet.  

Doelgroep(en) Bereik 2021 

 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  
 Zien Drinken, Doet Drinken | Digitaal Plein Katwijk 
 Dry January zit er weer op! | Digitaal Plein Katwijk 
 Podcast Alcohol Mixdown 1.mp4 

Betrokken partijen Uitvoerders 

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

Thema’s 

- Selectieve preventie Verslaving/ Interventies en communicatie/ Middelen/Alcohol/ 1.16 Terugdringen 
alcoholgebruik volwassenen 

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
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/zien-drinken-doet-drinken
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/dry-january-zit-er-weer-op
https://youtu.be/GDkZ6vphAY4
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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. 
Voorbeeldfunctie als aanknopingspunt, bruggetje naar ‘hoe zit het met jouw eigen gebruik’. 
 
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. 
 
We hebben getracht hierover aansluiting te vinden bij verloskundigen en het wijkteam 0-100 uitgezet.  
Er is dit jaar op Digitaal Plein drie keer content voor Digitaal Plein geplaatst. Daarbij werd de bestaande content 
nagelopen en ververst.  

- Informatie op Digitaal Plein gezet 2x (vastentijd en dry januari) 

- Derby wanneer het weer mogelijk is  
- Inzet op voorbeeldrol volwassenen. Zien drinken doet drinken. 

 

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. 
 
Podcast Alcohol Mixdown 1.mp4 
Omdat de derby steeds afgelast moest worden hebben we een podcast opgenomen. Het doel van het gesprek 
is om volwassenen aan het denken zetten en bewustwording te creëren, maar we willen het vooral een erg 
luchtig gesprek houden waar iedereen zijn mening kan ventileren. Iedereen die in deze mail is meegenomen 
is gevraagd om mee te praten aan de hand van een aantal stellingen: 1. Alcohol is slecht, 2. Zien drinken doet 
drinken, 3. 0,0% is een goed alternatief. Marcel van Tol (jongerenwerker) zal het gesprek leiden met aan tafel 
Pel van Hattum (GGD), Jan Haasnoot (Kroegbaas) en Wilma Zwanenburg (ex-verslaafde). 
 

Doorkijkje naar 2022 

1.16 Terugdringen alcoholgebruik volwassenen is door de Gemeente niet gegund. Wij zijn erop gewezen 
dat we een aanvraag kunnen doen bij het Lokaal preventieakkoord voor 2022. Het is jammer dat hier niet tijdig 
op is gewezen, dan had de activiteit mogelijk doorgang kunnen vinden.  

 

 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. 
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.  

https://youtu.be/GDkZ6vphAY4
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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 2021 

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 2021 

 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.  

Thema’s 

Thema’s van de opdracht zijn bij de activiteiten ondergebracht. 

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.  
 
Met de ontwikkeling van de Zorgpagina hebben we ingezet op het versterken van de verbinding met de 
bestaande zorgnetwerken. Daarnaast hopen we dat de drempel naar het zoeken van hulp en de moeilijkheid 
van het vinden van de juiste organisatie voor burgers wordt verkleind door het voor de bezoekers van DPK 
revelante aanbod overzichtelijk weer te geven. We hebben gesprekken gevoerd met Bureau discriminatie, 
Lumen, Zorggroep Katwijk, Rivierduinen, Bureau HALT en de Politie.  
Medewerkers van Bureau HALT waren aangesloten bij het onderwerp money mules en bij Shitzooi 2.0. We 
gaan een verkenning aan waar zij zich binnen Kocon aan sluiten. In de praktijk blijkt dat samenwerking en 
taakopdracht vanuit een ander gremium moet gelegd worden. We zoeken opnieuw aansluiting op 
managementniveau waarbij we starten bij Bureau HALT Haaglanden. Vanuit de politie is stevig geïnvesteerd 
in het Platform. Er vindt veel afstemming plaatst met het Preventieteam. Vanuit het Preventieteam zijn we 
aangesloten bij de bijeenkomsten van Lokaal Preventieakkoord.  
 
N.a.v. de oproep van Politie in het begin van het jaar is er forse inzet op Veiligheid gepleegd. Deze zijn in deze 
verantwoording onder 2.11: Extra activiteiten: Veiligheid weggeschreven. 
 
Daarnaast zorgt het Preventieteam voor het aanvullen en het onderhouden van de content op 
digitaalpleinkatwijk.nl.  
 

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

Doorkijkje naar 2022 

Ook in 2022 blijven we actief op zoek naar de aansluiting met de bestaande netwerken en het op onderwerp 
verdiepend samenwerken met partijen. Middels de toegekende Pilot Hybride Preventie zal de ingezette koers 
richting social media verder vormgegeven worden. 
Waar in 2021 het Preventieteam als activiteit in ons activiteitenplan stond, zal deze in het activiteitenplan 2022 
onder organisatieactiviteiten weggeschreven worden. 
 
22-11-2021 – overleg: Doorkijk 2022: 
(Extra) Aandacht voor trend messen  

 Shankpot 

 Aandacht op digitaal plein 
 

 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. 
 
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. 
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. 
 

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2021 

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 2021 

 Katwijkse ouders/ verzorgers  8.869 gebruikers Digitaal Plein 
- 33,5% van die groep is 18-24 jaar 
- 14,5% 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 

Thema’s 

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/zorgpagina
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- Universele preventie (alle thema’s)/ Interventies en communicatie/ netwerkverdieping (zorg)  & -verbreding/ 
1.19 Zorgpagina 

- Selectieve preventie (alle thema’s)/ Interventies en communicatie/volwassenendoelgroepen 1.19 Zorgpagina 

Verloop activiteit  

In 2021 hebben we deze Zorgwijzer verder vorm gegeven, 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. 
 
Aanbod scholingen (voor scholen) is in kaart gebracht en aan de Zorgpagina toegevoegd.  
 

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

Niet van toepassing. 

Doorkijkje naar 2022 

 

 Extra activiteit Stoptober 
 

Beschrijving 

Gemeente Kocon heeft partners gevraagd het Stoptober te combineren met de aftrap van het Lokale Preventie 
akkoord. Vervolgens heeft Kocon de bijbehorende samenwerkingsvragen bij het platform neergelegd. Het 
platform heeft zich vervolgens ten doel gesteld Stoptober als vliegwiel te gebruiken voor een doorlopende 
stoppen met roken campagne op Digitaal Plein. Waar Stoptober een opdracht van GGD is, ligt in Katwijk ligt – 
gezien het bestaande netwerk – de regievoering bij Kocon.  
 
Dit jaar zijn de samenwerkingspartners van Stoptober Kocon, Welzijnskwartier en Zorggroep Katwijk, Brijder, 
GGD (allen aangesloten organisaties)8. Andere partijen worden hier mogelijk in de samenwerking betrokken.  
Ook willen we het aanbod Groepstrainingen ‘rookvrijookjij’ weer nieuw leven inroepen. Deze werd jarenlang in 
Katwijk in zorgcentrum De Wilbert georganiseerd, maar deze heeft door gebrek aan deelnemers (promotie, 
toeleiding door eerstelijns) lang geen doorgang meer gevonden. Bij minimaal 8 deelnemers gaat zo’n 
groepstraining door. Geheel vergoed uit de basiszorgverzekering. (1x per jaar, zonder eigen risico).  
 

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2021 

Het platform heeft zich vervolgens ten doel gesteld 
Stoptober als vliegwiel te gebruiken voor een 
doorlopende stoppen met roken campagne op 
Digitaal Plein.   

Het doel is mensen aan te laten haken aan de 
Stoptobermaand en de doorlopende support-
mogelijkheden.  

We willen: 

- Actief gaan verwijzen naar de mogelijkheden die 
er zijn.  

- Communicatie moet positief zijn, gericht op ‘lukt 
het niet in een keer, dan ben je geen loser, maar 
er is hulp’. We gaan niet afschrikken.  

 Organisatie Vlag hijsen/ aftrap Stoptober, 
Gezamenlijk Persbericht, Filmpje Social media 
aftrap Stoptober:  

 In alle 4 de wijken/ woonkernen een activiteit die 
op social media gedeeld en doorgelinkt kan 
worden. (2x op jeugd, 2x doelgroep volwassenen. 

 Digitaal Plein ingericht op Stoptober 
 Stoptober vlaggen 
 Hulp bij stoppen met roken in Zorgwijzer 

opgenomen. 
 Opening van de rookvrije speeltuin Mierenweide 

                                                           
8 Afspraken zijn terug te vinden in document: 20210607 Verslag afstemming Stoptober Preventieteam. 
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- Inwoners erop wijzen dat alle 
praktijkondersteuners van de huisartsen stoppen 
met roken coaches zijn. 

- Een verzamelpunt informatie Stoppen met roken 
(blijvend) op Digitaal plein inrichten, waar 
informatie van landelijke stoptober, Lokaal 
preventieakkoord, GGD, Zorggroep (route naar 
coaching stoppen met roken), links naar insta en 
supportgroepen zichtbaar gemaakt worden. 

 

Doelgroep(en) Bereik 2021 

We richten ons op twee doelgroepen, namelijk: 
 Jongeren (kortlopende doelen in de vorm van 

challenge)  
 Volwassenen (gesprek aangaan, goede 

doorverwijzing toeleiding naar informatie op 
Digitaal Plein en bestaand aanbod individuele 
lijn en GGD-lijn).  

 Inwoners van gemeente Katwijk 

 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

Stoppen met Roken op de kaart zetten en in Katwijk 
een doorlopende samenwerking op dit gebied tot 
stand brengen.  
 

• Stoptober: Je kunt nog steeds meedoen! | 
Digitaal Plein Katwijk  

 

Betrokken partijen Uitvoerders 

Alle aangesloten partners van het Platform. 
 

 

Thema’s 

- Universele preventie Verslaving/Integrale aanpak/ Middelen/Roken/ 1.13 Stoptober 
- Universele preventie Verslaving/ Interventies en communicatie/ Middelen/ Roken/ 1.13 Stoptober 

Verloop activiteit  

 Uitvoering 

Welzijnskwartier pakt de fysieke activiteiten op; lotgenoten supportgroep (bij animo tijdens stoptober 
doorlopende activiteit), activiteiten in de aanjaagmaand september om de start van Stoptober onder de 
aandacht te brengen (erop af methode). Ook zal zij de bestaande vindplekken (fysiek en social mediakanalen 
zoals Instagram) in kaart brengen en later inzetten voor content in de aanjaagmaand en in Stoptober. Ten slotte 
zal Welzijnskwartier verenigingen meenemen in deze aanzet en motiveren om actieve participanten te worden.  

Preventieteam Kocon (inclusief Zorggroep Katwijk): levert deskundigen voor de supportgroepen en verzorgt de 
inrichting van de content (bestaand aanbod binnen Katwijk) op Digitaal Plein, maar ook die voor de social 
mediakanalen voorbereiden (WhatsApp, facebook, Instagram).  Verder zal op Digitaal plein een verzamelpunt 
informatie Stoppen met roken (blijvend) worden ingericht. Hierin worden landelijke stoptober info 
(bijvoorbeeld Rookvrij het nieuwe jaar in! van Sinefuma www.rookvrijookjij.nl), Lokaal preventieakkoord, GGD 
info, Zorggroep info (route naar coaching stoppen met roken en via de huisarts of door een groepstraining aan 
te bieden in Katwijk), links naar insta en supportgroepen zichtbaar gemaakt worden. Digitaal plein ‘september 
en oktober ‘in teken van stoptober!’. Kernteam Hybride preventie zal Pieter Groen college meenemen in deze 
aanzet en motiveren om actieve participant te worden. Zelfstandige activiteiten m.b.t stoptober worden – 
wanneer aangemeld – zichtbaar gemaakt op Digitaal Plein en via de social mediakanalen.  

Gezamenlijke afstemming van deze partijen zal in Koconuren plaatsvinden. Ontwikkelen en uitvoeren van de 
afgesproken activiteiten zal vanuit eigen organisaties opgepakt worden.  

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/stoptober-je-kunt-nog-steeds-meedoen
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/wzzp-ktwk/stoptober-je-kunt-nog-steeds-meedoen
http://www.rookvrijookjij.nl/
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1.13.A. Digitaal Plein 
Op Digitaal plein zal een verzamelpunt informatie Stoppen met roken (blijvend) worden ingericht. Hierin 
worden landelijke stoptober info (bijvoorbeeld Rookvrij het nieuwe jaar in! van Sinefuma www.rookvrijookjij.nl), 
Lokaal preventieakkoord, GGD info, Zorggroep info (route naar coaching stoppen met roken en via de huisarts 
of door een groepstraining aan te bieden in Katwijk), links naar insta en supportgroepen zichtbaar gemaakt 
worden. Digitaal plein zal in ‘september en oktober ‘in het teken van stoptober staan!’ Zelfstandige activiteiten 
binnen gemeente Katwijk m.b.t stoptober worden – wanneer aangemeld – zichtbaar gemaakt op Digitaal Plein 
en via de social mediakanalen.  

Doorkijkje naar volgend jaar 

1.13 Stoptober is gegund en zal volgend jaar als reguliere activiteit uitgevoerd worden.  

 Extra activiteiten: Veiligheid 

Beschrijving 

Vraag vanuit politie aan Kocon – onderwerp drugs9 
De gebruikersmarkt lijkt behoorlijk veel groter te zijn dan gedacht. Er zijn meerdere dealers in korte tijd 
opgepakt, andere zijn uit beeld verdwenen. Er wordt een grote toename van overlast n.a.v. dealen ervaren. 
Terrein van deals heeft zich verlegd naar postpakketjes. Er is een grote groep kwetsbaren gedetecteerd waar 
form misbruik van gemaakt wordt. Er zijn maatregelen vanuit Gemeente genomen. Hoe kan er beter worden 
ingespeeld op deze gebruikersmarkt, hoe kunnen deze gebruikers worden geholpen?  
Ontwikkelingen vanuit het werkveld Zowel vanuit de Voedselbank als vanuit Broodnodig wordt een groei van 
hulpvragen gezien. Er is een toename van andere doelgroepen. De doelgroep ondernemers is significant. 
 
Dit onderwerp is ingebracht bij het platform, waarna het verder opgepakt is door het Preventieteam. 
 

Doel en beoogd resultaat Resultaat in 2021 

Wapenbezit onder jongeren verkleinen 
Grip op digitale markt krijgen 
Overlast verminderen 
 
 

 [2021-12-01 brief Kletskaarten] 
 Veiligheid en Social media ‘Koppeling Social 

media politie en digitaal plein’ wordt een vast 
thema op de agenda van het Preventieteam. 

 Er is aandacht besteed aan de Week van de 
Veiligheid en de Messeninzamelactie van politie 
‘Drop je knife en doe wat met de life’. Er zijn 3 
artikelen geschreven en op Digitaal plein 
geplaatst om het onderwerp goed in de aandacht 
te spelen.  

 Projectplan Nachtvlinders 

Doelgroep(en) Bereik 2021 

  Platformleden 
 Leerlingen middels Shitzooi 2.0 
 Bezoekers van Digitaal Plein 

Beoogd maatschappelijk effect  Items op Digitaal Plein 

Minder overlast van drugs en dealen 
Meer zicht  

https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/veiligheid/kopers-
verkopers 

Betrokken partijen Uitvoerders 

 Preventieteam, Politie, Gemeente afdeling Orde en 
Veiligheid. 

                                                           

9 Voor meer informatie zie: ‘Bijlage 3: Vraag Politie voor Platform Kocon 2 februari 2021 onderwerp drugs’ op pagina 79 en 

[20210202 Platform Kocon; deelnemers, bespreekpunten, besluiten en actielijst] en de follow ups in de opvolgende notulen.  

http://www.rookvrijookjij.nl/
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/veiligheid/kopers-verkopers
https://www.digitaalpleinkatwijk.nl/veiligheid/kopers-verkopers
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Thema’s 

-  

Verloop activiteit  

 Koppeling Social media politie en Digitaal plein was is 2021 een vast thema op de agenda van het 
Preventieteam. Er heeft veel afstemming rondom Drugs en criminaliteit met politie en de Gemeenteafdeling 
Orde & Veiligheid) plaatsgevonden. Dit was voor Politie zo van belang dat de Korpschef nauw in de discussie 
meelas. Vanuit het Preventieteam is hiervoor op verzoek content geschreven om hier aandacht voor te 
vragen.  
Verder hebben we de belangrijke data van de Issuekalender Veiligheid van de politie overgenomen. Week van 
de veiligheid 'wapen inleveractie' 11 t/m 17 oktober 
 
Criminaliteit op straat 
Het Preventieteam is meegegaan op straat.  Het was erg informatief. Ook is deelgenomen aan het Online 
tafelgesprek Criminele uitbuiting dd.8 april  
 
Extra) Inzet op overtredingen door overlast melden te promoten, door straffen op Coronafeesten en afsteken 

vuurwerk.  
 

Project Nachtvlinders [projectplan nachtvlinder] 
Er heeft een Verkenning Nazorg jongeren plaatsgevonden tijdens een platformoverleg.10 Vervolgens hebben  
jongerenwerk hier een projectplan voor geschreven. Dit is vervolgens weer ingebracht bij het Nazorgteam. De 
huidige inrichting van Jeugdzorg maakt het nu niet mogelijk hierop in te zetten. Het idee – en de 
belemmeringen – zijn meegenomen binnen het Onderzoek Nazorg en Reintegratie.  

Terugdringen Synthetische drugs 

Vanuit Kocon denken wij mee – en ondersteunen wij waar mogelijk - bij het: 

- Terugdringen van aantal gebruikers in gemeente Katwijk. 

- Meer zicht te krijgen op de handel, distributie en gebruiksplaatsen. 
Hierbij zetten we vanuit kocon in op: 

- Een positieve campagne Op Digitaal Plein waarin de gezonde norm gesteld wordt. 

- We vergroten het bereik van berichten op social media van Politie en Digitaal Plein. 

- We geven bewust weinig aandacht besteed aan Synthetische drugs op Digitaal Plein n.a.v. oproep 
vanuit Jellinek aan de leden van Verslavingskunde Nederland.  

- Wel zijn alle partners goed voorgelicht en bijgepraat. 
 

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

 

Doorkijkje naar volgend jaar 

Deze activiteiten waren uitgewerkt voor 2022.  

 

  

                                                           
10 Voor meer informatie zie: [20211005 - Platform Kocon Notulen dd. 05 oktober 2021] en Projectplan Nachtvlinder - 1ste 
concept dd. 15-11-2021 (op te vragen bij het secretariaat). 
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Financiering 
Op 16 juli 2020 heeft Kocon een MAG-aanvraag ingediend voor de opdracht Sociale veiligheid en 
Gezondheid. Bij de beschikking kenmerk 1718252 is ons een subsidie verleend € 158.524,- 
Verder toelichting vindt u in de Jaarrekening 2021. 

 

Conclusie 
Voor 2021 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 en of trends.  
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
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Bijlage 1: Vraag Politie voor Platform Kocon 2 februari 2021 onderwerp drugs 
 
 

I. Vraag politie aan Kocon 
Sinds het begin van de coronacrisis zijn in Katwijk 22 dealers opgepakt. Met name in Katwijk Zee. 
Nauwelijks in Rijnsburg en Valkenburg. Het vermoeden is dat de ‘handel’ nu veel zichtbaarder wordt, 
doordat er geen horeca open is en evenementen zijn. Daarnaast is politie vaardiger geworden in het 
herkennen en opsporen van deze dealers. Als laatst zijn er meer mensen thuis: deze burgers zien meer 
en melden meer. De meldingen omtrent overlast met betrekking tot dealen zijn wel met 50% 
toegenomen. 
Het gaat om het aan huis bezorgen van harddrugs bij volwassenen. Deze ‘koeriers’ komen veelal op 
fietsen en brommertjes vanuit Leiden, maar als die opgepakt zijn, komen ze ook van verder weg, zoals 
uit Alphen. Ze hebben dan voor plm. € 1.000 middelen en of geld bij zich. Het aanbod via de digitale 
markt is zo groot dat als je de ene afvoerlijn afkapt de volgende er al weer is. Het is ook moeilijk om 
deze dealers, die eigenlijk vooral drugsrunner zijn (er zitten een of meer leidinggevende echelons 
boven) wegens drugshandel veroordeeld te krijgen, omdat daarvoor ook een verklaring van een koper 
nodig is. Dit is zo arbeidsintensief dat het in praktijk moeilijk haalbaar is. 
De burgemeester van Katwijk heeft sinds 1 maart jl. aan 12 dealers bestuurlijke maatregelen opgelegd 
in de vorm van gebiedsverboden en lasten onder dwangsom. Voor een ander aantal dealers zitten de 
bestuurlijke maatregelen nog in de procedure. In één geval is de last onder dwangsom verbeurd en 
geïnd in een tweede geval loopt de procedure daarvoor. Opvallend is dat de andere dealers niet meer 
in de gemeente worden gezien. Mogelijk dat zij na een aanhouding en een bestuurlijke maatregel 
vervangen worden door andere dealers. 
De gebruikersmarkt in Katwijk blijkt hiermee groter te zijn dan gedacht. Hierdoor ontstaan vragen als: 

- Hoe kan er het best met deze gebruikersmarkt omgegaan worden? 
- Hoe bereiken we problematische gebruikers? Hoe kunnen zij geholpen worden? 
- Hoe zorgen we ervoor dat mensen vaker melden, zodat de dealers zichtbaarder worden voor 

politie? 
 
Hoe kan er beter worden ingespeeld op deze gebruikersmarkt, hoe kunnen deze gebruikers worden 
geholpen? 
Mogelijke acties:  

1. De wijkagent van de wijk waar een concentratie van bekende gebruikers/verslaafden is, heeft 
contact met hen. Besloten tot een pilot waarin de wijkagent contact zoekt met 
afneemadressen en naast de juridische kanten ook de mogelijkheid tot hulp dringend 
aankaart. Daarvoor is het wel nodig dat als een gebruiker/ verslaafde bereid is tot hulp er op 
voorhand back-up geregeld is vanuit Brijder en of de Brug   
- meelopen agent Mark door de gemeente: Petra 
- bespreken pilot met wijkagent: Peter 
- regelen hulp team Brijder en Brug: Petra en Hans 

 
2. Vanuit de Politie is er een Facebookpagina met plm. 11.000 volgers. Vanuit Digitaal Plein 

Katwijk is er ook een facebookpagina met plm. 14.000 volgers. De indruk is dat dit 
verschillende groepen zijn. Afstemming van wat er op beide gepubliceerd wordt rondom dit 
item zou kunnen bijdragen aan bekendheid van het probleem en meningsvorming onder het 
publiek. 
- Afstemming tussen Stephan de Ridder en Esther Klinkenberg- Nonnekes. 

 
3. Op DPK zouden we kunnen starten met een variant op “Steek de thermometer in je gezin” 

zoals met het messenverhaal: Er zijn volwassenen die na jaren niets gemerkt te hebben er 
ineens achter komen dat een volwassen familielid, buur of vriend verslaafd is. Misschien 
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kunnen volwassenen hier alerter op worden als we er aandacht aan besteden. Bijvoorbeeld 
door mensen die het overkomen is te interviewen.  
- Werkgroep Preventie 

 
4. Er zijn in de publiciteit twee uiterste keuzes te maken: of flink veel stampij maken of de 

gezonde norm bevestigen. Lawaai is er in het verleden al geweest met als resultaat dat Katwijk 
de bijnaam “drugsdorp aan zee’ heeft en houdt. Het middelengebruik onder jongen jongeren 
loopt al jaren terug en dat kan met positieve artikelen als de juiste, gezonde keuze 
bekrachtigd worden  
- Werkgroep Preventie 

 
5. Het gaat niet alleen om de kopers maar ook om de verkopers. In het verlengde van Shitzooi 

kan ook een programma gemaakt worden dat gaat over easy money; dus zowel over money 
mules als dealers. Er wordt al overlegd hierover door Hans met Stephan en Huibert. Planning 
eerste presentatie juni 2021, start september 2021 
- Huibert, Stephan en Hans.  
 
Dit alles natuurlijk naast opsporing, bestuurlijke handhaving en vervolging. 

 
2.   Voorstel extra maatregelen Preventie drugs in MAG 2 aanvraag  
 

3. De digitale markt 
De drugsmarkt verloopt nu voor een groot deel via de digitale route. Bestellingen worden gedaan via 
thehiddenwiki.org, silkroud en andere websites.  
Tussen de vele pakketjes valt het niet op. De drugs, denk aan cocaïne, XTC of 2C-B, zit verstopt tussen 
ansichtkaarten, telefoon-hoesjes en dergelijke. Wat opvalt is dat de omgeving zich vaak niet bewust is 
van het stille gebruik, totdat het uiteindelijk escaleert. Kocon is bekend met fluctuaties in de markt, 
maar in korte tijd is de tendens veranderd. Politie Katwijk heeft haar ernstige zorgen geuit over de 
ontwikkeling van de markt en de toename van het aantal dealers (thuisbezorgers) dat wordt opgepakt. 
Het kan wijzen op een intensief gebruik binnen de samenleving en de politie verzocht Kocon om hierop 
in te spelen.   
 

4. Synthetische drugs 
Naast de veranderde markt geeft de opmars van synthetische drugs grote zorgen met steeds nieuwe 
psychoactieve stoffen. Nadat 4-MMCmmc werd verboden kwam na een kleine aanpassing 3-MMCmcc, 
wat qua effect een combinatie is van speed en mdma. Het geeft een intens gevoel van euforie, warmte 
met veel energie. Het is zeer verslavend en leidt tot psychische en waarschijnlijk ook neurologische 
problemen. Deze designerdrug is nu nog vrij verhandelbaar, mogelijk komt hier in de toekomst een 
einde aan na een wetswijziging. Het is echter een illusie om te denken dat de designerdrugs daarmee 
de klant niet weten te bereiken.  
 

5. Snel geld 
Binnen de projecten Nazorg en Reïntegratie van Kocon vormen het ordenen van de financiën, het 
aanpakken van schulden en het verkrijgen van een eigen inkomen belangrijke voorwaarden voor 
maatschappelijk herstel. Geld speelt niet alleen een rol bij het herstel, maar ook bij het ontsporen.  
De zucht naar snel geld en het verkrijgen van status bevordert crimineel gedrag. Het boek “Drugs 
Antwerpen in de greep van Nederlandse syndicaten” van Teun Voeten laat zien hoe de drugs 
gerelateerde criminaliteit in toenemende mate de maatschappij binnendringt en corrumpeert. 
Jongeren worden actief geworven en ingezet.  
Binnen Kocon zijn wij onder de indruk gekomen van de rol die geld speelt in de leefwereld van jongeren. 
We zijn steeds meer gevaren gaan herkennen van snel geld. Bijvoorbeeld doordat een jongere zijn of 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/06/wetsvoorstel-blokhuis-en-grapperhaus-plaatst-groepen-designerdrugs-op-lijst-ia-van-de-opiumwet
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haar bankrekening even ter beschikking stelt en vervolgens als geldezel jarenlang geen bankrekening 
meer kan openen, het chanteren van andere jongeren via social media om geld, dealen of drugs 
rondbrengen voor geld. 
 
Wat de meesten zich niet realiseren is dat de eerste stap vaak moeilijk terug te draaien is. Het geld went 
en menig speler in het criminele web wordt gechanteerd wanneer hij/zij hiermee wil stoppen. De 
schuldenproblematiek onder jongeren is mede hierdoor ook fors aan het toenemen. Het is raadzaam 
zijn om naast een preventieve aanpak ook een innovatieve jongerenaanpak i.h.k.v. 
schuldenproblematiek uit te voeren. Bijvoorbeeld zoals de gemeente Den Haag en Almere uitvoeren 
i.s.m. Schuldenlab.nl vanuit het Jongeren Perspectief Fonds. Ook de voorgestelde aanpak van Kocon, de 
Voedselbank en Grip op de Knip over de schuldenaanpak in Katwijk zoals verwoord in de Nota 
‘Arrangement Schuldregelen’ van 12 januari 2021 kan een bijdrage leveren in de aanpak.   
 
Snel geld is meestal duur geld. Het Platform Kocon wil kijken of geld een ingang kan zijn om preventie 
op verschillende manieren vorm te geven. Voor jongeren is de wereld op dit moment lastig. Bijbanen 
vallen weg door Corona, huurprijzen lopen op en een huis kopen is voor velen niet haalbaar zonder 
extra geld. Dat maakt de jongeren kwetsbaarder voor de verleiding van snel geld. Gekoppeld aan 
Shitzooi wil Kocon een programma ontwikkelen dat de jongeren wijst op de gevaren van snel geld en 
hen leren hoe zij vroegtijdig hulp kunnen vragen bij oplopende schulden.  
 
Kocon wil daarnaast een signaleringsprogramma voor ouders en vrienden ontwikkelen met informatie 
en het beantwoorden van vragen zoals: hoe kan je zien of iemand drugs via internet bestelt, hoe kan je 
zien of een pakketje drugs bevat, hoe ga je het gesprek aan wanneer je vermoed dat er sprake is van 
drugsgebruik en hoe zorg je dat de juiste hulpverlening wordt ingeschakeld. 
                                                                                                             
 

http://www.jongerenperspectieffonds.nl/

