
EXPLORE
Onderzoek naar roken, drinken en drugsgebruik

Uitnodiging tot deelname

Geachte heer/mevrouw,

Vorig jaar heeft uw instelling meegedaan met het eerste deel van het EXPLORE-onderzoek: een landelijk 
onderzoek naar roken, drinken en drugsgebruik door jongeren in de residentiële jeugdzorg. Hiervoor hebben 
medewerkers van uw instelling een online vragenlijst ingevuld over beleid, interventies, attitude en behoeften 
t.a.v. middelenpreventie, waarvoor hartelijk bedankt. Graag willen wij uw instelling nu ook uitnodigingen voor 
het tweede deel van dit onderzoek waarin we aan jongeren vragen om een vragenlijst in te vullen over hun 
middelengebruik. Ook stellen we een aantal vragen over gamen en hebben we aandacht voor het middelengebruik 
tijdens de coronacrisis.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?
Jongeren in de residentiële jeugdzorg lijken een extra 
kwetsbare groep voor vroeg en riskant middelengebruik 
en het ontwikkelen van verslavingsproblematiek. 
Daarom heeft in 2008 voor het eerst binnen deze 
instellingen een landelijk onderzoek naar roken, drinken 
en drugsgebruik plaatsgevonden. Na ruim 10 jaar is het 
tijd om deze studie te herhalen. 

Hoe ziet deelname aan dit onderzoek eruit?
Het onderzoek vindt plaats in oktober en november 
2020. Indien uw instelling mee wil werken, nemen we 
contact met u op om te bespreken welke groepen deel 
kunnen nemen. Afhankelijk van het aantal deelnemende 
instellingen beogen wij ongeveer 30 deelnemende 
jongeren vanaf 12 jaar per instelling. Vervolgens maakt  
een onderzoeksassistent een afspraak om de papieren  
vragenlijst bij de jongeren af te nemen. De afname  
duurt ongeveer 20 minuten per groep. Wij stellen een  
 
 

 
 
informatiefolder beschikbaar die u kunt gebruiken om 
ouders te informeren over het onderzoek. Als ouders 
niet willen dat hun kind deelneemt, vragen wij hen dat 
bij de groepsleiding te melden. 
Voor de uitvoering van het onderzoek in tijden van de 
coronacrisis houden wij ons aan de richtlijnen van het 
RIVM en passen de dataverzameling indien nodig aan. 

Wat levert deelname op voor uw instelling?
Als uw instelling meedoet, ontvangt u het landelijk 
onderzoeksrapport met cijfers omtrent middelengebruik 
bij jongeren in de residentiële jeugdzorg. Daarnaast 
krijgt uw instelling een handzame samenvatting met de 
uitkomsten met praktische tips omtrent het beleid en 
preventie in de residentiële jeugdzorg (uitkomsten deel 
1 van het onderzoek). Bovendien maakt uw instelling 
kans op een preventiepakket m.b.t. middelengebruik 
met daarin een bordspel, een voucher voor online 
trainingen en informatiefolders voor ouders.

Privacy
De privacy van de jongeren en instellingen wordt 
vanzelfsprekend gerespecteerd. In de vragenlijst 
wordt niet gevraagd naar de naam van de jongeren, 
die van de instelling of andere identificerende 
informatie. De gepubliceerde gegevens in het landelijk 
onderzoeksrapport zijn niet herleidbaar tot individuele 
jongeren of instellingen. 

Doet uw instelling ook mee aan dit deel van het onderzoek?
Binnenkort nemen wij telefonisch contact met u op om te vragen of u ook aan dit deel van  
het onderzoek wilt deelnemen. 

Heeft u nu al vragen? 
Neem dan gerust contact met ons op (explore@trimbos.nl).

Hoe meer instellingen meedoen, hoe beter het 
beeld van het middelengebruik van jongeren 
en hoe beter passende interventieprogramma’s 
ontwikkeld kunnen worden voor de instellingen. 
Uw deelname is dus erg belangrijk!

http://explore@trimbos.nl

