Training Alcohol,
drugs en agressie
Omgaan met personen onder invloed

Wie als politieagent of security-medewerker in de nachtelijke uren op straat werkt, wordt
regelmatig geconfronteerd met agressie onder invloed van alcohol en drugs. Juist als mensen
onder invloed zijn, is hun gedrag lastiger te voorspellen. Ook zijn er signalen dat vooral onder
invloed van een mix van alcohol en drugs geweld eerder escaleert. Maar hoe herken je dat
iemand onder invloed is van bijvoorbeeld amfetamine of cocaïne? En hoe ga je om met iemand
die compleet door het lint gaat en niet aanspreekbaar is? De training ‘Alcohol, drugs en agressie’
(ADA-training) helpt professionals om geweld onder invloed te voorkomen, of waar dat niet
kan, zo handig mogelijk aan te pakken. Deze training is ontwikkeld door het Trimbos-instituut
en Bureau Beke, waarbij zij gebruik maakten van de kennis uit hun onderzoeken naar de rellen
in Hoek van Holland en ‘Project X’ in Haren.

Voor wie?

De ADA-training is gericht op professionals in het veiligheidsdomein, ofwel politie en
security-medewerkers. Bijvoorbeeld politiemensen en private beveiligers in horeca- of
evenemententeams, gastheren/vrouwen bij uitgaansgelegenheden, boa’s die zich
bezighouden met de Drank- en HorecaWet en portiers.

Training

De training wordt gegeven door een Trimbos/Beke trainersduo. Deskundigheid op het gebied
van alcohol en drugs is zo direct gekoppeld aan de kennis van een veiligheidstrainer met
IBT-ervaring. Zij geven in-company teamtrainingen die vooral geschikt zijn voor horeca- en
evenemententeams. Daarnaast wordt de ADA-training aangeboden via het trainingsbureau
van het Trimbos-instituut (zie www.trimbos.nl/agenda).

“De meeste agenten gebruiken hun straatervaring als ze met uitgaanspubliek te maken
hebben. Deze training geeft een theoretische basis aan de manier waarop je uitgaanders
onder invloed kunt bejegenen. Dat is de kennis die je nodig hebt.
De Alcohol, drugs en agressie-training is erg nuttig voor horecacoördinatoren, maar
ook voor agenten die zorgen voor de veiligheid in uitgaansgebieden. Je hele team
heeft er dus wat aan.” - Emile Vermeulen, wijkagent horeca binnenstad Utrecht

Inhoud

De training duurt een halve dag. Na afloop
weten deelnemers beter welke rol alcohol en
drugs spelen bij geweld tegen werknemers
met een publieke taak, met name in het
uitgaansleven. Daarnaast nemen kennis
en vaardigheden toe over:
• het signaleren van middelengebruik,
• het signaleren van en optreden bij
een opwindingsdelier,
• de werking van alcohol en drugs in
relatie tot agressie,
• adequate bejegening van personen
onder invloed.
Tijdens de training wordt duidelijk dat agressie
onder invloed bijna altijd ontstaat door een
samenspel van: de persoon, het middel dat
diegene heeft gebruikt en de omgeving waar
die zich bevindt. Deze ‘ingrediënten voor geweld’ vormen de rode draad door de training.
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Vragen die tijdens de training
aan bod komen:

• Welke middelen kom je tegen in het
uitgaansleven en waaraan herken je
deze middelen?
• Hoe kan je het best omgaan met mensen
onder invloed?
• Gebruiken spontane geweldplegers andere
middelen dan bewuste geweldzoekers?
• Welke invloed heeft een groepsproces op
gewelddadig gedrag? Versterken alcohol
en drugs het groepsgevoel?
• Hoe kan je het best omgaan met iemand
die een opwindingsdelier heeft?
• Wat zijn de do’s en don’ts bij het omgaan
met mensen die onder invloed van alcohol
of drugs agressief (dreigen te) worden?

Veel uitwisseling en gebruik
van videomateriaal

Wetenschappelijke inzichten en praktijk
voorbeelden wisselen elkaar af in deze
training. Er wordt veel gebruik gemaakt
van videobeelden van camera’s in het
uitgaansleven. Die bieden een opmaat
om ook de eigen normen ten aanzien van
alcohol- en drugsgebruik te bespreken.
De deelnemers krijgen bovendien hand
vatten om het geleerde in praktijk te kunnen
brengen, mede aan de hand van eigen
ervaringen.
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Opgeven voor de training kan via www.trimbos.nl/agenda. Hier kunt u ook vinden
wanneer de eerstvolgende training plaatsvindt. Via trainingsbureau@trimbos.nl kunt
u ook een in-company training aanvragen.
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