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Programma

Voor wie?
De studiereis is primair bedoeld voor gemeentelijke bestuurders en beleidsmakers. 
Ook welkom zijn publieke professionals op het gebied van preventie en handhaving. 

Wat levert het u op?
• Nieuwe mogelijkheden voor het lokale preventie- en handhavingsplan.
• Een kijkje in de keuken van een van de meest effectieve handhavingsstrategieën 

ter wereld op het gebied van alcohol en geweld.
• Leren van het alcoholvrije aanbod voor uitgaanders in Zweden.
• Aanpak van alcoholmisbruik op grote (sport)evenementen.
• Rol van de horeca in het terugdringen van uitgaansgeweld.

Studiereis Stockholm
Donderdag 8 en vrijdag 9 oktober 2015

Waarom Stockholm?
In Zweden is de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de alcoholwetgeving al 
lange tijd gedecentraliseerd. Stockholm staat internationaal bekend als zeer succesvol 
op het gebied van het bestrijden van alcoholproblemen. Dit heeft geleid tot goede 
naleving van de alcoholwetgeving, minder alcoholintoxicaties en minder geweld in 
het uitgaansleven. De STAD-aanpak (STockholm prevents Alcohol and Drugs) die 
ooit als experiment begon is inmiddels alweer jaren staand beleid.
Uniek aan de aanpak is de combinatie van preventie en handhaving in een relatief 
eenvoudig model.

Nederlandse gemeenten zijn sinds vorig jaar verantwoordelijk voor het ontwikkelen 
en vierjaarlijks herijken van een preventie- en handhavingsplan alcohol. Het 
Trimbos-instituut stelt een aantal gemeenten in de gelegenheid om te leren van 
de gecombineerde aanpak van onze Noord-Europese buren. Dit levert kennis en 
ervaring op die direct toepasbaar is in de gemeentelijke beleidspraktijk.

http://www.trimbos.nl


1e dag donderdag 8 oktober

Ochtend - inleiding

De Zweedse samenleving 
en de relatie van Zweden 
met alcohol gebruik 
en -preventie.
Prof.dr. Lars Trägardh, Ersta 

Sköndal University College 

Alcoholbeleid in Zweden 

Mats Ramstedt, onderzoeker 

The Swedish Council for 

Information on Alcohol 

and Other Drugs (CAN) 

(onder voorbehoud)

Middag - werkbezoek STAD

De STAD-aanpak uitgelicht en toegelicht. 
Johanna Gripenberg, directeur STAD

STAD en alcoholpreventie en overlastpreventie 
bij grote sportevenementen.
Daniel Muller, onderzoeker STAD

Bezoek Systembolaget 
De Zweden hebben de beschikbaarheid van alcohol 
sterk beperkt en georganiseerd via overheidswinkels, 
zogenaamde Systembolagets. De Systembolagets 
krijgen internationaal veel waardering vanwege het 
uitgebreide aanbod in de winkel gecombineerd met 
deskundig personeel en uitstekende handhaving. 

Avond  

Facultatief verkennen  
van het uitgaansgebied 
van Stockholm.

2e dag vrijdag 9 oktober 2015

Ochtend - werkbezoek 
gemeente en politie

Integraal alcoholbeleid van 
de gemeente Stockholm.
Carina Cutlip, gemeente 

Stockholm. 

De rol van de politie in 
STAD: aan bod komen 
handhaving alcohol en 
drugs en relatieopbouw 
met de horeca.
Patrick Widell en Roger Bengt 

Jansson, Politie Stockholm

Middag - paneldiscussie

Paneldiscussie met verschillende alcohol experts uit 
Zweden waarbij de wenselijkheid van een vertaling 
van STAD naar Nederland aan bod komt en hoe STAD 
gebruikt kan worden om Preventie- en Handhavings-
plannen aan te scherpen.

Vrije tijd en eventueel bezoek oude centrum van 
Stockholm.

Avond

Op pad met de politie 
in het uitgaanscentrum. 
We nemen deel aan een 
voorbeeldinspectie van 
een horecagelegenheid. 
Desgewenst kan de 
avond afgesloten worden 
in Club Sober, de enige 
volledig alcoholvrije club 
in Stockholm.

Programma do 8 & vr 9 oktober

Praktisch 
Vertrek woensdag 7 oktober om 17.00 uur vanaf Schiphol.  
Terug zaterdag 10 oktober 15.00 uur op Schiphol. De kosten  
voor deelname bedragen 1.790 euro (dit is inclusief overnachting 
in hotel, vlucht, lunch, diner en lokale vervoerskosten).

Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor de studiereis bij Pien van Leeuwen, 
pleeuwen@trimbos.nl. Voor meer informatie over de inhoud kunt 
u contact opnemen met Lex Lemmers: llemmers@trimbos.nl.
Wij horen graag voor 1 juli of u interesse hebt in de reis en vragen 
u voor 15 juli definitief te besluiten. Het maximum aantal deel-
nemers is 20. De reis was vorig jaar vol dus wacht u niet te lang!
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