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Inleiding 
 
Voor u ligt het draaiboek van de alcoholchallenge van de gemeente Beekdaelen. Dit draaiboek bevat 

zowel instructies voor het voorbereiden van de challenge als voor het uitvoeren van de challenge. Wat 

u misschien al is opgevallen, is dat het draaiboek is geschreven voor zowel non-coronatijd als coronatijd. 

Op dit moment leven we in een tijd waarin de samenleving is stilgevallen, maar tegelijkertijd ook moet 

doorgaan. Nu is het zo dat we het ergste wel voorbij zijn, maar wie weet of dit de eerste en laatste keer 

was dat dit gebeurt? Vandaar dat dit draaiboek voor twee verschillende scenario’s is geschreven; zo 

kan de challenge toch worden uitgevoerd wanneer corona weer toeslaat. 

 

Deze challenge is ontwikkeld voor de jongeren van 12-14 jaar van de gemeente Beekdaelen en hun 

ouders. Er is uit onderzoek van de GGD (2015) gebleken dat jongeren gemiddeld op 11.08 jaar 

beginnen met alcohol drinken in de gemeente Beekdaelen. Ook blijkt dat 13,8% in de leeftijd van 13-14 

jaar al een glas of meer alcohol had gedronken. Vandaar dat de gemeente verder onderzoek heeft laten 

doen door een afstudeerstagiaire van Fontys Toegepaste Psychologie. Dit onderzoek heeft ingezoomd 

op de aspecten kennis over alcohol, attitude ten opzichte van alcohol, band met de ouders en afspraken 

met de ouders omtrent alcohol bij de jongeren van 12-14 jaar van de gemeente. Hieruit is gebleken dat 

de kennis van de jongeren die al een glas of meer alcohol hebben gedronken wat lager is dan de 

jongeren die nog amper of geen alcohol hebben gedronken. Ook hebben jongeren die een glas of meer 

alcohol hebben gedronken op verschillende attitudevragen significant hoger gescoord dan de jongeren 

die amper tot geen alcohol hebben gedronken. Er is toen besloten om een interventie te ontwikkelen 

die inspeelt op de kennis over alcohol van zowel de jongeren van 12-14 jaar als hun ouders.  

 

Deze challenge zorgt ervoor dat de kennis over alcohol bij de jongeren en de ouders op een speelse en 

laagdrempelige manier wordt verhoogd. Ook wordt op deze manier gestimuleerd om ouders het gesprek 

over alcohol aan te laten gaan met hun kind.  

 

Op dit moment is de gemeente Beekdaelen bezig te bekijken en voor te bereiden om deze interventie 

verder te implementeren. De gemeente heeft iemand op het oog om deze interventie te laten uitvoeren, 

maar hij heeft nog niet toegezegd om dit ook daadwerkelijk te gaan doen. Hier gaan nog gesprekken 

over plaatsvinden. Het is dus aan de gemeente om iemand te selecteren en bereid te vinden om de 

uitvoering van deze interventie op zich te nemen. In dit draaiboek wordt dan ook algemeen gesproken 

over de ‘uitvoerder’, hierbij wordt niet specifiek benoemd wie dit is.   
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Tijdschema challenge in non-coronatijd 
 

Activiteit + doel Benodigde tijd Benodigdheden 

Contacteren organisaties 
 
Duidelijk krijgen waar & 
wanneer de challenge gaat 
plaatsvinden en hoeveel 
deelnemers er gaan zijn  

Onbepaald - Bijlage 1 
- Lijst met organisaties 

die zouden kunnen 
deelnemen + gegevens 
van elke organisatie 

- Bijlage 2 
 

Voorbereiding challenge + 
bijkomstigheden 
 
Zorgen dat alles geregeld is 
voor de desbetreffende avond 
qua materialen en betrokkenen 

Onbepaald  - Inventarisatie per 
vereniging van het 
aantal deelnemers 

- Receptenboekje met 
alcoholvrije cocktails 

 

Voorbereiding ter plaatse 
 
Zorgen dat alles klaarstaat voor 
de uitvoering van de challenge 

30 minuten - Stoelen (aantal 
afhankelijk van aantal 
deelnemers) 

- Statafels (aantal 
afhankelijk van aantal 
deelnemers) 

- Glazen (aantal 
afhankelijk van aantal 
deelnemers) 

- 2 kommen of kannen 
om de alcoholvrije 
cocktails in te doen 

- 2 lepels om de 
cocktails in de glazen 
te scheppen 

- Ingrediënten voor 2 
alcoholvrije cocktails 
(aantal afhankelijk van 
aantal deelnemers) 

- Laptop met 
internetverbinding 

- Beamer 
- Scherm om 

PowerPoint op te 
projecteren 

- HDMI-kabel 
- USB-stick met 

PowerPoint 
- Bijlage 5 (aantal 

afhankelijk van aantal 
deelnemers) 

- Pennen (aantal 
afhankelijk van aantal 
deelnemers) 
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Activiteit + doel Benodigde tijd Benodigdheden 

Inloop 
 
Zorgen dat de deelnemers zich 
welkom voelen 

30 minuten - Statafels (aantal 
afhankelijk van aantal 
deelnemers) 

- Glazen (aantal 
afhankelijk van aantal 
deelnemers) 

- 2 kommen of kannen 
om de alcoholvrije 
cocktails in te doen 

- 2 lepels om de 
cocktails in de glazen 
te scheppen 

 

Starten challenge 
 
Zorgen dat de deelnemers 
begrijpen wat de bedoeling is en 
weten wat die avond gaat 
gebeuren. 

5-10 minuten - Stoelen (aantal 
afhankelijk van aantal 
deelnemers) 

- Laptop met 
internetverbinding 

- Beamer 
- Scherm om PowerPoint 

op te projecteren 
- HDMI-kabel 
- USB-stick met 

PowerPoint 
- Bijlage 5 (aantal 

afhankelijk van aantal 
deelnemers) 

- Pennen (aantal 
afhankelijk van aantal 
deelnemers) 

 

Uitvoeren challenge 
 
Zorgen dat zowel ouders als 
jongeren meer kennis opdoen 
over alcohol en de risico’s ervan 
op een leuke manier 

45-60 minuten - Stoelen (aantal 
afhankelijk van aantal 
deelnemers) 

- Laptop met 
internetverbinding 

- Beamer 
- Scherm om PowerPoint 

op te projecteren 
- HDMI-kabel 
- USB-stick met 

PowerPoint 
- Bijlage 5 (aantal 

afhankelijk van aantal 
deelnemers) 

- Pennen (aantal 
afhankelijk van aantal 
deelnemers) 

- GSM van uitvoerder 
voor de timer 
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Activiteit + doel Benodigde tijd Benodigdheden 

Afronden challenge 
 
Het uitroepen van een winnaar 
van de challenge en het 
evalueren van de challenge  

10-15 minuten - Stoelen (aantal 
afhankelijk van aantal 
deelnemers) 

- Laptop met 
internetverbinding 

- Beamer 
- Scherm om PowerPoint 

op te projecteren 
- HDMI-kabel 
- USB-stick met 

PowerPoint 
- Prijzenpakketje  
- Verbeterde 

antwoordformulieren 
- Bijlage 7 (aantal 

afhankelijk van aantal 
deelnemers) 

- Pennen (aantal 
afhankelijk van aantal 
deelnemers) 

- Bijlage 8 (aantal 
afhankelijk van aantal 
deelnemers) 
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De challenge in non-coronatijd 
 

Contacteren organisaties 
Duur: onbepaald 

Benodigdheden: 

- Email met uitnodiging voor de verenigingen 

- Lijst met organisaties die zouden kunnen deelnemen + gegevens van elke organisatie 

- Uitnodiging voor potentiële deelnemers 

 

Om te beginnen worden potentiële verenigingen gecontacteerd met de vraag of ze interesse hebben 

om deel te nemen aan de challenge met hun jongeren + de ouders van de jeugd. Dit kunnen 

verenigingen zijn zoals een scouting of een sportvereniging, maar ook carnavalsverenigingen en 

jongerenwerkers. Dit is aan de gemeente om te bepalen en te kiezen welke verenigingen zij hiervoor 

benaderen. De verenigingen worden in eerste instantie benaderd via de mail, maar kunnen ook 

telefonisch benaderd worden. Een voorbeeldmail is te vinden in bijlage 1. De inhoud van deze mail zou 

ook gebruikt kunnen worden om de verenigingen telefonisch te benaderen.  

Na het uitnodigen van de verenigingen worden de reacties geïnventariseerd. Wanneer een vereniging 

toezegt, wordt als eerste een datum + tijd voor de challenge afgesproken. Vervolgens wordt de 

uitnodiging voor potentiële deelnemers aangepast en verstuurd. Aan de contactpersoon wordt gevraagd 

of hij/zij deze onder de leden wil verspreiden. Deze uitnodiging is te vinden in bijlage 2. Datum en tijd 

en dergelijke moeten zelf worden ingevuld. Na een week wordt weer contact opgenomen met de 

vereniging met de vraag hoeveel deelnemers er gaan zijn die avond.  

 

Voorbereiding challenge + bijkomstigheden 
Duur: onbepaald 

Benodigdheden: 

- Inventarisatie per vereniging van het aantal deelnemers 

- Receptenboekje met alcoholvrije cocktails 

 

Wanneer bekend is hoeveel deelnemers er gaan zijn per vereniging, kan per vereniging de challenge 

verder worden voorbereid. Er worden als eerste 2 alcoholvrije cocktails gekozen om die avond te maken. 

Dit kan eventueel in overleg met de contactpersoon van de vereniging. Hier kan het receptenboekje 

gratis gedownload worden: https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/acm051-receptenboek-

happy-drinks-van-nix. Vervolgens wordt met de vereniging kortgesloten welke dingen nodig zijn voor de 

avond van de challenge, wat al aanwezig is en waar nog voor gezorgd moet worden. Dit wordt allemaal 

genoteerd in de checklist, deze is te vinden in bijlage 3. Ook wordt contact met Mondriaan opgenomen 

met de vraag of zij zouden willen meewerken aan het uitvoeren van de challenge die bepaalde 

avond(en). Mondriaan is op de hoogte van het bestaan van de challenge, maar moet wel nog worden 

gevraagd of ze bij de uitvoering aanwezig gaan zijn. Hiervoor kan Arthur Kleisterlee benaderd worden, 

zijn emailadres is a.kleisterlee@mondriaan.eu.  

NB: mocht Mondriaan niet aansluiten bij de uitvoering van de challenge bij een vereniging, dan doet dus 

geen preventiemedewerker mee. Dan zijn de acties die beschreven staan met betrekking tot de 

preventiewerker in het draaiboek voor die avond niet van toepassing. 

 

Voorbereiding ter plaatse 
Duur: 30 minuten (?) 

Benodigdheden: 

- Stoelen (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

- Statafels (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

- Glazen (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

- 2 kommen of kannen om de alcoholvrije cocktails in te doen 

- 2 lepels om de cocktails in de glazen te scheppen 

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/acm051-receptenboek-happy-drinks-van-nix
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/acm051-receptenboek-happy-drinks-van-nix
mailto:a.kleisterlee@mondriaan.eu


9 | P a g i n a  

 

- Ingrediënten voor 2 alcoholvrije cocktails (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

- Laptop met internetverbinding 

- Beamer 

- Scherm om PowerPoint op te projecteren 

- HDMI-kabel 

- USB-stick met PowerPoint 

- Antwoordformulieren per ronde (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

- Pennen (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

 

Voor aanvang van de challenge worden de stoelen neergezet zodat de deelnemers daarop kunnen 

plaatsnemen. Deze worden in 2 groepen neergezet: 1 groep voor de ouders en 1 groep voor de 

jongeren. Hierna worden de statafels klaargezet voor de inloop; hieraan kunnen de deelnemers al een 

alcoholvrije cocktail nuttigen voorafgaand aan de challenge. Vervolgens worden twee verschillende 

alcoholvrije cocktails gemaakt. Welke 2 dat zijn, zijn bij de voorbereiding van de avond uitgekozen. Deze 

kunnen in 2 kommen of kannen geserveerd worden. Hierna worden de glazen klaargezet om de 

cocktails in te schenken; deze worden ter plaatse ingeschonken. Tot slot wordt de PowerPoint alvast 

opgestart en worden de antwoordformulieren per ronde + pennen klaargelegd. De sheets en de 

antwoordformulieren zijn te vinden in bijlage 4 en bijlage 5.  

 

Inloop 
Duur: 30 minuten (?) 

Benodigdheden: 

- Statafels (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

- Glazen (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

- 2 kommen of kannen om de alcoholvrije cocktails in te doen 

- 2 lepels om de cocktails in de glazen te scheppen 

 

Tijdens de inloop worden de deelnemers welkom geheten. Bij binnenkomst kan hen al worden gevraagd 

of ze zin hebben in de challenge en of de jongeren denken dat ze hun ouders gaan verslaan. Er wordt 

hen een alcoholvrije cocktail aangeboden, ze kunnen zelf kiezen welke van de 2 ze willen drinken. Ook 

wordt hen verteld waar ze kunnen plaatsnemen tijdens de challenge; de jongeren in het jongerenvak en 

de ouders in het oudervak. Vervolgens kunnen de deelnemers plaatsnemen aan een van de statafels.  

 

Starten challenge 
Duur: 5-10 minuten 

Benodigdheden: 

- Stoelen (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

- Laptop met internetverbinding 

- Beamer 

- Scherm om PowerPoint op te projecteren 

- HDMI-kabel 

- USB-stick met PowerPoint 

- Antwoordformulieren per ronde (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

- Pennen (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

 

Op de afgesproken tijd wordt de challenge gestart. Aan de mensen die nog niet op een stoel hebben 

plaatsgenomen, wordt gevraagd dit alsnog te doen. Wanneer iedereen zit, worden de deelnemers 

nogmaals welkom geheten. De uitvoerder leidt de challenge en stelt zichzelf kort voor. De eventueel 

aanwezige preventiewerker van Mondriaan stelt zichzelf ook kort even voor en vertelt wat zijn/haar rol 

die avond is. Vervolgens wordt de uitleg over de challenge gedaan. De uitvoerder vertelt dat de 

challenge 4 rondes kent met elk 8 vragen; na elke ronde worden de antwoorden besproken. De 

antwoorden vult iedereen in op het papieren antwoordformulier; deze worden na elke ronde opgehaald 

alvorens de antwoorden bekend worden gemaakt. Tijdens deze uitleg deelt de begeleider van de 

desbetreffende vereniging alvast de antwoordformulieren uit van ronde 1 en geeft aan elke deelnemer 
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een pen. Deze begeleider zal ook de scores berekenen tijdens de avond. Ook wordt verteld door de 

uitvoerder dat per vraag men 6 seconden bedenktijd krijgt. Tot slot deelt de uitvoerder mee dat de 

winnaar van deze avond een pakketje wint om thuis alcoholvrije cocktails te maken. Hierna vraagt de 

uitvoerder nog aan de jongeren wie er denkt z’n ouders te gaan verslaan. Vervolgens worden er 1 of 2 

jongeren gekozen die hun antwoord toelichten. Erna wordt gevraagd welke ouders denken hun kinderen 

te gaan verslaan. Hier wordt geen toelichting bij gevraagd. Alvorens te starten met de vragen, wordt 

gevraagd of de deelnemers op dit moment nog vragen hebben. Zo ja, beantwoordt de uitvoerder of de 

preventiemedewerker de vragen. Zo nee, kan worden gestart met de challenge. De uitvoerder wenst de 

deelnemers veel succes en plezier. 

 

Uitvoeren challenge 
Duur: 45 -60 minuten 

Benodigdheden: 

- Stoelen (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

- Laptop met internetverbinding 

- Beamer 

- Scherm om PowerPoint op te projecteren 

- HDMI-kabel 

- USB-stick met PowerPoint 

- Antwoordformulieren per ronde (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

- Pennen (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

- GSM van host(ess) voor de timer 

 

De uitvoerder doorloopt de vragen met de deelnemers. De vraag en de antwoordmogelijkheden worden 

steeds voorgelezen alvorens de timer van 6 seconden wordt gestart. Hiervoor gebruikt de uitvoerder 

zijn of haar timer van de mobiele telefoon. Als de timer afloopt, wordt steeds meteen doorgegaan naar 

de volgende vraag, zodat de snelheid behouden blijft. Als een ronde voorbij is, haalt de begeleider van 

de vereniging de formulieren op en deelt vervolgens al de formulieren uit van de volgende ronde. Bij de 

bespreking van de antwoorden geeft de uitvoerder steeds een korte toelichting. Deze toelichtingen + 

informatie zijn te vinden in bijlage 6. Bij sommige vragen geeft de preventiemedewerker (indien 

aanwezig) een (verdere) toelichting. Dit doet hij/zij vanuit eigen kennis, dus deze info staat niet in dit 

draaiboek. Na het doorlopen van de antwoorden van elke ronde is er een korte interactie met de 

deelnemers; hoe gaat het? Vinden ze het moeilijk? Wat vinden ze moeilijk?  

 

Afronden challenge 
Duur: 10-15 minuten 

Benodigdheden: 

- Stoelen (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

- Laptop met internetverbinding 

- Beamer 

- Scherm om PowerPoint op te projecteren 

- HDMI-kabel 

- USB-stick met PowerPoint 

- Prijzenpakketje  

- Verbeterde antwoordformulieren 

- Evaluatieformulieren 

- Pennen (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

- Toelichtende documenten (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

 

Na afloop van de challenge wordt een filmpje van zo’n 7 minuten opgezet om de tijd te overbruggen 

tussen de laatste vraag en de prijsuitreiking. Deze staat op de laatste dia van de PowerPoint. Bij het 

berekenen van de punten wordt ook gekeken naar of er meer ouders zijn met een hogere score of de 

jongeren. Bij de prijsuitreiking wordt tevens de top 3 bekend gemaakt, dus hiervan zijn het puntenaantal 

belangrijk. Deze puntentelling wordt gedaan door de begeleider van de vereniging en de uitvoerder. Het 
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is zaak om te zorgen dat, wanneer het filmpje is afgelopen, het berekenen van de punten klaar is. De 

begeleider heeft van ronde 1, 2 en 3 al de punten berekend, dus wat nu nog moet gebeuren is het 

berekenen van de punten van ronde 4, het optellen van de scores per persoon, bekijken of de ouders 

of jongeren hebben gewonnen en een top 3 opstellen. Handig is om dit dan samen met de uitvoerder 

te doen, om tijd te besparen.  

Wanneer het filmpje is afgelopen, is het tijd voor de prijsuitreiking. Deze wordt gedaan door de 

uitvoerder. Als eerste wordt gevraagd wat de deelnemers vonden van de challenge. Hebben ze zich 

geamuseerd? Hebben ze iets geleerd? Zijn er nog vragen? Vervolgens wordt bekend gemaakt welke 

groep het het beste gedaan; de ouders of de jongeren. Hierna wordt de top 3 bekend gemaakt; ouder 

of jongere, naam en puntenaantal. Ook wordt verteld of de benaderingsvraag nodig is geweest bij het 

vaststellen van de top 3. De uitvoerder reikt vervolgens aan de winnaar het prijzenpakket uit. Als de 

winnaar weer zit en het weer rustig is, worden nog een paar mededelingen gedaan. De uitvoerder vertelt 

dat de deelnemers bij de begeleider hun verbeterde antwoordformulieren kunnen ophalen, mochten ze 

die mee naar huis willen nemen. Ook wordt gevraagd of iedereen het evaluatieformulier wil invullen. 

Deze worden ondertussen uitgedeeld door de begeleider van de vereniging. Bij deze persoon kunnen 

ze de formulieren ook weer terug inleveren. Het evaluatieformulier is te vinden in bijlage 7. Hierna wordt 

verteld dat de deelnemers bij het ophalen en inleveren van de voorgenoemde formulieren wat verder 

informerende documenten meekrijgen. Hier kunnen ze nog wat verder lezen over het onderwerp, 

mochten ze dit willen. Deze documenten zijn te vinden in bijlage 8. Vervolgens wordt de 

preventiemedewerker bedankt voor zijn ondersteuning. Tot slot bedankt de uitvoerder iedereen voor 

zijn/haar deelname en wenst iedereen nog een fijne avond. 
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Tijdschema challenge in coronatijd 
 

Activiteit + doel Benodigde tijd Benodigdheden 

Contacteren deelnemers 
 
Duidelijk krijgen wanneer de 
challenge gaat plaatsvinden en 
hoeveel deelnemers er gaan 
zijn 

Onbepaald - Bijlage 1 
- Lijst met organisaties 

die zouden kunnen 
deelnemen + gegevens 
van elke organisatie 

- Bijlage 2 
- Bijlage 9 

 

Voorbereiden online challenge 
 
Zorgen dat alles klaarstaat 
alvorens de deelnemers komen 
binnendruppelen 

5 minuten - USB-stick met 
PowerPoint 

- Laptop met 
internetverbinding 

- Bijlage 9 
 

Inloop online challenge  
 
Zorgen dat de deelnemers zich 
welkom en betrokken voelen 

10-15 minuten - USB-stick met 
PowerPoint 

- Laptop met 
internetverbinding 

- Lijst met de 
deelnemers 

 

Starten online challenge 
 
Zorgen dat de deelnemers 
snappen wat de bedoeling is 
en duidelijk hebben wat er gaat 
gebeuren 
 

5 minuten - USB-stick met 
PowerPoint 

- Laptop met 
internetverbinding 

 

Uitvoeren online challenge 
 
Zorgen dat zowel ouders als 
jongeren meer kennis opdoen 
over alcohol en de risico’s ervan 
op een leuke manier 

45-60 minuten - USB-stick met 
PowerPoint 

- Laptop met 
internetverbinding 

- GSM van de uitvoerder 
voor de timer 

- Bijlage 6 
 

Afronden online challenge 
 
Het uitroepen van een winnaar 
van de challenge en het 
evalueren van de challenge 

10-15 minuten - USB-stick met 
PowerPoint 

- Laptop met 
internetverbinding 

- Eventueel 
rekenmachine (op 
GSM) 

 

Laatste contact met 
deelnemers 
 
De uitslag toesturen en hen 
wat meer leesvoer geven 

Onbepaald - Emailadressen van alle 
deelnemers 

- Bijlage 2 
- Bijlage 8 
- Uitslag van alle 

deelnemers  
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De challenge in coronatijd 
 

Nu is het zo dat we op dit moment in een vreemde, onwerkelijke tijd leven. Het coronavirus heeft ons 

leven overgenomen en bepaalt nu de gang van zaken. Zoals het draaiboek hierboven beschreven is, is 

het niet uitvoerbaar in deze tijd. Gelukkig is het zo dat met een aantal aanpassingen, het mogelijk was 

om de challenge toch uit te voeren in deze coronatijd. Sommige onderdelen zijn hierdoor anders 

geworden, sommige onderdelen zijn hetzelfde gebleven.  

 

Contacteren deelnemers 
Duur: onbepaald 

Benodigdheden: 

- Bijlage 1 

- Lijst met organisaties die zouden kunnen deelnemen + gegevens van elke organisatie 

- Bijlage 2 

- Antwoordformulieren van Google Forms 

- Link naar Google Meet 

 

De verenigingen worden nog steeds benaderd, maar nu met de vraag of hun leden + ouders interesse 

zouden hebben om vanuit thuis deel te nemen aan de challenge. Deze zal namelijk online plaatsvinden. 

Wanneer de verenigingen dit geïnventariseerd hebben en teruggekoppeld naar de gemeente, zal de 

gemeente wederom een uitnodiging versturen naar de verenigingen die zij weer verspreiden onder de 

leden die zullen deelnemen met hun gezin. Deze zal onder andere een link bevatten naar de online 

meeting van Google Meet, het kanaal waar de challenge zal plaatsvinden. Ook bevat de uitnodiging de 

linkjes naar de antwoordformulieren per ronde. De linkjes naar de meeting van Google Meet en de 

antwoordformulieren zijn te vinden in bijlage 9. Ook wordt Mondriaan weer gecontacteerd met de vraag 

of zij interesse hebben om te ondersteunen bij de uitvoering van de challenge.  

 

Voorbereiden online challenge 
Duur: 5 minuten 

Benodigdheden: 

- USB-stick met PowerPoint 

- Laptop met internetverbinding 

- Link naar Google Meet meeting 

 

Voor de uitvoering van de challenge zit de uitvoerder ongeveer een kwartier voor aanvang klaar in de 

meeting; dit om de deelnemers te kunnen toelaten in de meeting (de uitvoerder moet steeds op 

accepteren klikken als iemand wil deelnemen aan de meeting). Mocht Mondriaan ondersteunen bij de 

uitvoering, zal deze ook ongeveer een kwartier voor aanvang in de meeting aanwezig zijn. De 

PowerPoint kan dan al worden gedeeld, deze wordt dan op de eerste dia gezet. Dit kan door in de 

meeting te klikken op ‘nu presenteren’, dan op ‘een venster’ en dan op de desbetreffende PowerPoint. 

Handig is om de PowerPoint eerst op presentatiemodus te zetten, dan kan dit zo meteen gedeeld 

worden. Mocht de PowerPoint er niet tussen staan tussen de te delen schermen, moet deze eerst zo 

worden aangeklikt. Vervolgens staat deze er wel tussen om te delen. Mocht dit nou niet lukken, kan 

altijd even contact opgenomen worden met de ontwikkelaar van dit draaiboek, Imke Houben (06-

12060654). 
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Inloop online challenge 
Duur: 10-15 minuten 

Benodigdheden: 

- USB-stick met PowerPoint 

- Laptop met internetverbinding 

- Lijst met de deelnemers 

 

Wanneer de deelnemers in de meeting binnendruppelen, laat de uitvoerder de deelnemers steeds 

‘binnen’. Tevens houdt de uitvoerder bij wie er wel al in de meeting zit en wie niet. Zo kan worden 

gekeken wie er nog mist. Mochten er op de starttijd nog mensen missen, kan er nog 5 à 10 minuten 

worden gewacht, maar zeker niet langer, omdat dan de interesse van de deelnemers verslapt.  

Terwijl de deelnemers binnendruppelen, kan de uitvoerder al wat vragen stellen aan de deelnemers die 

aanwezig zijn, zoals ‘denk je dat je al veel over alcohol weet?’ Of ‘denk je dat je je ouders gaat verslaan?’ 

‘wat weet je beter dan je ouders?’ enz. Hier kan per gezin even op worden doorgevraagd. Doel hiervan 

is om interactie te kweken zodat de deelnemers zich betrokken gaan voelen.  

Wanneer iedereen aangesloten is bij de meeting of de wachttijd om is, kan worden gestart met de 

challenge.  

 

Starten online challenge 
Duur: 5 minuten 

Benodigdheden: 

- USB-stick met PowerPoint 

- Laptop met internetverbinding 

 

Als eerste zal worden gestart met de uitleg van de challenge. Als eerste worden de deelnemers 

nogmaals welkom geheten. De uitvoerder stelt zichzelf kort voor. De eventueel aanwezige 

preventiewerker van Mondriaan stelt zichzelf ook kort even voor en vertelt wat zijn/haar rol die avond is. 

Vervolgens wordt de uitleg over de challenge gedaan. De uitvoerder vertelt dat de challenge 4 rondes 

kent met elk 8 vragen; na elke ronde worden de antwoorden besproken. De antwoorden vult iedereen 

in op het digitale antwoordformulier; deze worden na elke ronde door de deelnemers verstuurd alvorens 

de antwoorden bekend worden gemaakt. Ook wordt verteld door de uitvoerder dat per vraag men 6 

seconden bedenktijd krijgt. Tot slot deelt de uitvoerder mee dat de winnaar van deze avond een pakketje 

wint om thuis alcoholvrije cocktails te maken. De uitvoerder vertelt hierbij dat dit de reden is dat iedereen 

z’n emailadres bij elk formulier moet invullen, om zo te kunnen bepalen wie gewonnen heeft en ook op 

die manier contact met diegene op te nemen. Ook is dit om na afloop van de challenge het 

evaluatieformulier en wat aanvullende documentjes te kunnen toesturen. Hierna vraagt de uitvoerder 

nog aan de jongeren wie er denkt z’n ouders te gaan verslaan. Vervolgens worden er 1 of 2 jongeren 

gekozen die hun antwoord toelichten. Erna wordt gevraagd welke ouders denken hun kinderen te gaan 

verslaan. Hier wordt geen toelichting bij gevraagd. Alvorens te starten met de vragen, wordt gevraagd 

of de deelnemers op dit moment nog vragen hebben. Zo ja, beantwoordt de uitvoerder of de 

preventiemedewerker de vragen. Zo nee, kan worden gestart met de challenge. De uitvoerder wenst de 

deelnemers veel succes en plezier. 

 

Uitvoeren online challenge 
Duur: 45-60 minuten 

Benodigdheden: 

- USB-stick met PowerPoint 

- Laptop met internetverbinding 

- GSM van de uitvoerder voor de timer 

- Bijlage 6 

 

De uitvoerder doorloopt de vragen met de deelnemers. De vraag en de antwoordmogelijkheden worden 

steeds voorgelezen alvorens de timer van 6 seconden wordt gestart. Hiervoor gebruikt de uitvoerder 
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zijn of haar timer van de mobiele telefoon. Als de timer afloopt, wordt steeds meteen doorgegaan naar 

de volgende vraag, zodat de snelheid behouden blijft. Als een ronde voorbij is, vraagt de uitvoerder aan 

de deelnemers om de formulieren te versturen alvorens de antwoorden bekend te maken. Gevraagd 

wordt om in de chat te vermelden wanneer een groep deelnemers de formulieren heeft verstuurd. 

Wanneer elk huishouden dit heeft aangegeven, kan worden overgegaan tot het bespreken van de 

antwoorden. Bij de bespreking van de antwoorden geeft de uitvoerder steeds een korte toelichting. Deze 

toelichtingen + informatie zijn te vinden in bijlage 6. Bij sommige vragen geeft de preventiemedewerker 

(indien aanwezig) een (verdere) toelichting. Dit doet hij/zij vanuit eigen kennis, dus deze info staat niet 

in dit draaiboek. Na het doorlopen van de antwoorden van elke ronde is er een korte interactie met de 

deelnemers; hoe gaat het? Vinden ze het moeilijk? Wat vinden ze moeilijk?  

 

Afronden online challenge 
Duur: 10-15 minuten 

Benodigdheden: 

- USB-stick met PowerPoint 

- Laptop met internetverbinding 

- Eventueel rekenmachine (op GSM) 

- Uitslag challenge per ronde per deelnemer 

 

Na afloop van de challenge wordt een filmpje van zo’n 7 minuten opgezet om de tijd te overbruggen 

tussen de laatste vraag en de prijsuitreiking. Deze staat op de laatste dia van de PowerPoint. Bij het 

berekenen van de punten wordt ook gekeken naar of er meer ouders zijn met een hogere score of de 

jongeren. Bij de prijsuitreiking wordt tevens de top 3 bekend gemaakt, dus hiervan zijn het puntenaantal 

belangrijk. Deze puntentelling wordt gedaan door de uitvoerder. Het is zaak om te zorgen dat, wanneer 

het filmpje is afgelopen, het berekenen van de punten klaar is. De antwoorden zijn te vinden bij elk 

formulier onder het kopje ‘antwoorden’, hier kunnen de antwoorden per deelnemer bekeken worden. 

Wanneer het filmpje is afgelopen, is het tijd voor de prijsuitreiking. Deze wordt gedaan door de 

uitvoerder. Als eerste wordt gevraagd wat de deelnemers vonden van de challenge. Hebben ze zich 

geamuseerd? Hebben ze iets geleerd? Zijn er nog vragen? Vervolgens wordt bekend gemaakt welke 

groep het ‘t beste heeft gedaan; de ouders of de jongeren. Hierna wordt de top 3 bekend gemaakt; 

ouder of jongere, naam en puntenaantal. Ook wordt verteld of de benaderingsvraag nodig is geweest 

bij het vaststellen van de top 3. De uitvoerder zegt vervolgens dat het prijzenpakket zo snel mogelijk zal 

worden opgestuurd, hier zullen via de mail afspraken over worden gemaakt. Hierna worden nog een 

paar mededelingen gedaan. De uitvoerder vertelt dat de deelnemers nog een paar handige documentjes 

krijgen toegestuurd in de mail met wat aanvullende informatie. Deze documenten zijn te vinden in bijlage 

8. Ook wordt gevraagd of iedereen het online evaluatieformulier wil invullen, wat in diezelfde email wordt 

meegestuurd. De link naar het online evaluatieformulier is te vinden in bijlage 9. Verder krijgen de niet-

winnaars het digitale receptenboekje van de alcoholvrije cocktails in de mail gestuurd als bijlage. 

Vervolgens wordt de preventiemedewerker, indien aanwezig, bedankt voor zijn ondersteuning. Tot slot 

bedankt de uitvoerder iedereen voor zijn/haar deelname en wenst iedereen nog een fijne avond. 

 

Laatste contact met deelnemers 
Duur: onbepaald 

Benodigdheden: 

     -    Emailadressen van alle deelnemers 

     -    Bijlage 2 

     -    Bijlage 8 

     -    Uitslag van alle deelnemers 

 

Na het afsluiten van de challenge stuurt de uitvoerder per huishouden de uitslag toe. Dit kan met bijlage 

2, het voorbeeld hiervoor. Sommige dingen moet de uitvoerder zelf invullen, zoals de namen en het 

puntentotaal. De toelichtende documenten en het receptenboekje met alcoholvrije cocktails worden in 

de bijlage gezet.  
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Overzicht benodigde bijlagen  
 

Challenge in non-coronatijd Challenge in coronatijd 

Bijlage 1 Bijlage 1 
Bijlage 2 Bijlage 2 
Bijlage 3 X 
Bijlage 4 Bijlage 4 
Bijlage 5 X 
Bijlage 6 Bijlage 6 
Bijlage 7 X 
Bijlage 8 Bijlage 8 
X Bijlage 9 
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Bijlage 1: Voorbeeldmail uitnodigen verenigingen 
 

Beste, 

 

Zoals u misschien weet, heeft de gemeente Beekdaelen als taak om beleid op te stellen omtrent het 

onderwerp ‘jeugd & alcohol’. 

Als onderdeel hiervan is een quiz ontwikkeld, de zgn. alcoholchallenge: jeugd versus ouders! 

Dit is een quiz waarbij de jongeren strijden tegen hun ouders: wie weet het meest over alcohol en de 

risico’s ervan? 

Deze wordt uitgevoerd door (…….). 

We willen we u als vereniging uitnodigen om hieraan deel te nemen, en dat met name uw jeugdleden 

(in de leeftijd van 12-14 jaar) en hun ouders. 

Mocht u hier interesse in hebben, kunnen we verdere afspraken maken. 

We horen het graag van u. 

Alvast bedankt! 

 

Met vriendelijke groeten, 

(………..)  
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Bijlage 2: Uitnodiging deelnemers 
 

Non-corona challenge: mail met uitnodiging 
Beste ouders en jongeren, 

 

Graag willen wij jullie bij deze uitnodigen om deel te nemen aan de alcoholchallenge: jeugd versus 

ouders! 

Wie weet het meest over alcohol en de risico’s ervan? 

De jongeren? Of toch de ouders? 

Deze wordt georganiseerd door de gemeente Beekdaelen, uitgevoerd door (……..). 

De challenge zal plaatsvinden bij (……..) op (…….) om (…….), inloop is vanaf (……). 

Mochten jullie willen deelnemen, meld je dan voor (…….) aan door te reageren op deze email. 

Hopelijk zien we jullie! 

 

Met vriendelijke groeten, 

(……….) 

 

Challenge in coronatijd: mail met uitnodiging 
Beste ouders en jongeren, 

 

Graag willen wij jullie bij deze uitnodigen om deel te nemen aan de alcoholchallenge: jeugd versus 

ouders! 

Wie weet het meest over alcohol en de risico’s ervan? 

De jongeren? Of toch de ouders? 

Deze wordt georganiseerd door de gemeente Beekdaelen, uitgevoerd door (……..). 

De challenge zal online plaatsvinden via Google Meet op (…….) om (…….). 

Mochten jullie willen deelnemen, meld je dan voor (…….) aan door te reageren op deze email. 

Hopelijk zien we jullie! 

 

Met vriendelijke groeten, 

(……….) 

 

Challenge in coronatijd: mail met uitleg 
Beste ouders en jongeren, 

 

Wat leuk dat jullie meedoen aan de alcoholchallenge! 

Deze mail bevat de instructies voor de challenge. 

Lees deze mail goed door en raak hem niet kwijt. 

Deze mail is namelijk nodig om deel te kunnen nemen aan de challenge. 

 

Ter herinnering: de challenge begint op (……) om (…..). 

Zorg dat jullie op tijd klaar zitten. 

Jullie kunnen de webcam aan laten staan, dan kan iedereen elkaar zien. 

Microfoon het liefst alleen aan als jullie zelf wat gaan zeggen, anders praat iedereen door elkaar heen. 

 

Klik op de volgende link om deel te nemen aan de videovergadering: https://meet.google.com/iob-dria-

yib  

Zorg ervoor dat jullie 1 scherm hebben waarop jullie de quizvragen kunnen volgen. 

Sluit bijvoorbeeld een laptop aan op de televisie, of gebruik de laptop of een tablet. 

De quizvragen worden gedeeld via een PowerPoint, die gedeeld wordt in de livestream. 

NB: de livestream is via Google Meet, hiervoor is een Gmailaccount nodig. 

Heeft niemand bij jullie thuis een Gmailaccount? 

Maak er dan snel nog eentje aan, zodat jullie kunnen deelnemen aan de challenge. 

https://meet.google.com/iob-dria-yib
https://meet.google.com/iob-dria-yib
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Verder hebben jullie elk een smartphone nodig om de antwoorden op in te vullen. 

Er is per ronde een antwoordformulier gemaakt. 

Deel de linkjes van de formulieren met de rest van de deelnemers thuis, zodat iedereen gemakkelijk elk 

formulier zelf kan openen. 

Deze linkjes kunnen jullie bijvoorbeeld via WhatsApp of Facebook Messenger met elkaar delen. 

 

Ronde 1: https://forms.gle/HEBzbCDdspV1kphX6    

Ronde 2: https://forms.gle/t6A4eAUtfjcFNByL8   

Ronde 3: https://forms.gle/zpadNFHNxXehrBEY6   

Ronde 4: https://forms.gle/mNE3nSkKiF6rTA756  

Na elke ronde worden de antwoorden bekend gemaakt. 

Als je alle antwoorden van elke ronde hebt ingevuld, druk dan op versturen alvorens de antwoorden 

bekend worden gemaakt. 

Dat is wel zo eerlijk en het maakt het alleen maar spannender. 

 

Bij elk formulier moet je je emailadres invullen 

Dit emailadres zal alleen worden gebruikt om na afloop nog wat handige documentjes toe te sturen. 

Ook krijgen jullie de vragen + antwoorden toegestuurd. 

Verder wordt jullie nog een evaluatieformulier gemaild. 

De emailadressen zullen verder nergens anders voor worden gebruikt; ook worden deze niet gedeeld 

met anderen. 

 

Mochten jullie nog vragen hebben, stel ze gerust! 

Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in, we hopen jullie ook! 

Tot (…..)! 

 

Groetjes, (…..) 

 

Challenge in coronatijd: mail met de uitslag 
Hoi (…..) 

 

Leuk dat jullie hebben meegedaan aan mijn alcoholchallenge! 

(…) had (…) punten, (…) had (…) punten en (…) had (…) punten. 

 

Zoals aangegeven, is de evaluatie van de challenge belangrijk. 

Als jullie z.s.m. hiervoor het evaluatieformulier zouden willen invullen, zou dit erg fijn zijn! 

Hier een link naar het formulier: https://forms.gle/Q716mc1pyJ8tGXZr9.  

 

In de bijlage zitten nog een paar handige documentjes waarin nog wat extra info staat over alcohol en 

jongeren. 

Mocht je hier behoefte aan hebben, kun je deze altijd eens doorlezen. 

Op de website www.nix18.nl staat ook nog meer informatie. 

Ook heb ik het digitale receptenboekje bijgevoegd van de mocktails. 

Zo hebben jullie toch nog een kleine overwinning! 

 

Mochten jullie nog vragen hebben, kunnen jullie mij altijd contacteren. 

Heel erg bedankt voor jullie deelname! 

 

Groetjes, (…..)  

https://forms.gle/HEBzbCDdspV1kphX6
https://forms.gle/t6A4eAUtfjcFNByL8
https://forms.gle/zpadNFHNxXehrBEY6
https://forms.gle/mNE3nSkKiF6rTA756
https://forms.gle/Q716mc1pyJ8tGXZr9
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Bijlage 3: Checklist benodigdheden challenge non-coronatijd 
 

□ Stoelen (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

□ Statafels (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

□ Glazen (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

□ 2 kommen of kannen om de alcoholvrije cocktails in te doen 

□ 2 lepels om de cocktails in de glazen te scheppen 

□ Ingrediënten voor 2 alcoholvrije cocktails (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

□ Laptop met internetverbinding 

□ Beamer 

□ Scherm om PowerPoint op te projecteren 

□ HDMI-kabel 

□ USB-stick met PowerPoint 

□ Bijlage 5 (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

□ Bijlage 7 (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

□ Bijlage 8 (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

□ Pennen (aantal afhankelijk van aantal deelnemers) 

□ Prijzenpakketje 
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Bijlage 4: Sheets PowerPoint 
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Bijlage 5: Antwoordformulieren 
Ronde 1 

 

Naam:__________________________ 

 

Ben je een jongere of een ouder? 

□ Jongere 

□ Ouder 

 

1. Hoelang duurt het bij volwassenen 

voordat een glas alcohol uit het bloed is? 

□ A. 0 - 30 minuten 

□ B. 30 minuten - 1 uur 

□ C. 1 - 1,5 uur 

□ D. 1,5 - 2 uur 

 

2. Uit welk jaar stamt de Drank- en 

Horecawet? 

□ A. 1945 

□ B. 1956 

□ C. 1967 

□ D. 1978 

 

3. Wat betekent BOB van de BOB-

campagne? 

□ A. Bewust onberispte bestuurder 

□ B. Bewust onbekwame bestuurder 

□ C. Bewust onbeschonken bestuurder 

□ D. Bewust onverstandige bestuurder 

 

4. Hoeveel procent van alle ondervraagde 

jongeren van 12-14 jaar van het onderzoek 

heeft nog nooit een glas alcohol 

gedronken? 

□ A. 79% 

□ B. 66% 

□ C. 53% 

□ D. 40% 

 

5. Hoe gaat alcohol sneller uit je bloed? 

□ A. Koffie drinken 

□ B. Koud douchen 

□ C. Paar rondjes rennen 

□ D. Niets helpt 

 

6. Met welk vervoersmiddel mag je dronken 

naar huis? 

□ A. Paard 

□ B. Elektrische step 

□ C. Fiets 

□ D. Zeilschip 

 

7. Waarom is de alcoholleeftijd opgehoogd 

van 16 naar 18 jaar? 

□ A. Omdat dit beter is voor de hersenen 

van de jongeren 

□ B. Om onveilige en onvrijwillige seks 

bij jongeren zoveel mogelijk te 

voorkomen 

□ C. Om de kans op alcoholverslaving 

op latere leeftijd zoveel mogelijk te 

verkleinen 

□ D. Alle antwoorden zijn goed 

  

8. Waar komt Ted achter? 

□ A. Hij kan niet goed beatboxen met 

drank op 

□ B. Hij droomt dat hij kan beatboxen 

□ C. Hij kan niet goed beatboxen, maar 

iemand anders wel 

□ D. Hij valt altijd flauw tijdens het 

beatboxen 
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Ronde 2 

 

Naam:________________________ 

 

Ben je een jongere of een ouder? 

□ Jongere 

□ Ouder 

 

9. Wat voor een middel is alcohol? 

□ A. Een bewustzijnsveranderend middel 

□ B. Een stimulerend middel 

□ C. Een verdovend middel 

□ D. Geen van bovenstaande, want 

alcohol is geen drug 

 

10. Waarom is de anti-alcoholwet, die in 

1974 werd ingevoerd, nu nog steeds zo 

belangrijk? 

□ A. Supermarkten mochten alleen nog 

zwak alcoholische dranken verkopen 

□ B. De alcoholreclame op tv werd 

beperkt 

□ C. In dat jaar werd de alcoholcontrole 

ingevoerd 

□ D. Het werd verboden om dronken een 

huisdier aan te schaffen 

 

11. Wat houdt Dry January in? 

□ A. Alleen maar droge wijnen drinken in 

januari 

□ B. In januari altijd een paraplu 

meenemen als je de deur uitgaat 

□ C. In januari geen alcohol drinken 

□ D. In januari geen koffie maar thee 

drinken 

 

12. Hoeveel procent van de Nederlanders 

drinkt evenveel alcohol als vóór de 

coronacrisis? 

□ A. 33-47% 

□ B. 44-58% 

□ C. 55-69% 

□ D. 66-71% 

 

 

 

 

13. Welke Europese jongeren zijn het 

vaakst dronken? 

□ A. Nederlanders 

□ B. Tsjechen 

□ C. Britten 

□ D. Duitsers 

 

14. Wat doet Halt? 

□ A. Halt controleert jongeren in het 

verkeer 

□ B. Halt voorkomt, bestrijdt en bestraft 

jeugdcriminaliteit 

□ C. Halt helpt jongeren met afvallen 

□ D. Halt zorgt dat jongeren zoveel 

mogelijk thuis blijven in de coronatijd 

 

15. Welke bewering is waar over alcohol en 

sport? 

□ A. Je sportprestaties gaan achteruit 

□ B. Je herstelt minder snel 

□ C. Je droogt sneller uit 

□ D. Alle beweringen zijn juist 

  

16. Hoeveel procent van de 

alcoholverkopers in de gemeente 

Beekdaelen vraagt om ID? 

□ A. 80% 

□ B. 70% 

□ C. 60% 

□ D. 50% 
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Ronde 3 

 

Naam:____________________________ 

 

Ben je een jongere of ouder? 

□ Jongere 

□ Ouder 

 

17. Waarom is alcohol extra slecht voor 

jongeren? 

□ A. Ze worden sneller dronken doordat 

ze niet voelen dat ze aangeschoten 

zijn 

□ B. Ze zijn langer onder invloed omdat 

de lever kleiner is 

□ C. Ze lopen sneller een 

alcoholvergiftiging op 

□ D. Alle antwoorden zijn goed 

 

18. Wat houdt een Halt-straf alcohol in? 

□ A. Een straf op maat die past bij de 

misdaad en de jongere 

□ B. 100 uur afval opruimen in je wijk 

□ C. Een verslag schrijven over wat je 

fout hebt gedaan 

□ D. 1 nachtje in de cel 

 

19. Een kater is een vorm van 

alcoholvergifiting 

□ A. Waar 

□ B. Niet waar 

 

20. Welk dier kan het beste tegen alcohol? 

□ A. Varkens 

□ B. Fruitvliegjes 

□ C. Olifanten 

□ D. Chimpansees 

 

21. Hoe beïnvloedt alcohol de nachtrust? 

□ A. Alcohol ontspant en zorgt ervoor dat 

je beter in slaap komt 

□ B. Alcohol zorgt ervoor dat je 

onrustiger slaapt 

□ C. Door alcohol krijg je onvoldoende 

diepe slaap 

□ D. Alle antwoorden zijn goed 

 

22. Wat is de boete als je met alcohol wordt 

betrapt als je 12-16 jaar bent? 

□ A. €14,50 

□ B. €25,50 

□ C. €36,50 

□ D. €47,50 

 

23. Wat kun je als ouder het beste doen om 

het alcoholgebruik van je kind te 

reguleren? 

□ A. Niets, jongeren drinken toch als ze 

dat willen 

□ B. Goede afspraken maken met je kind 

□ C. Zelf stoppen met alcohol drinken 

□ D. Je kind alleen laten drinken 

wanneer jij een glas aanbiedt 

 

24. Alcohol verslechtert je weerstand, 

waardoor je een groter risico op corona 

loopt 

□ A. Waar 

□ B. Niet waar 
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Ronde 4 

Naam:____________________________ 

 

Ben je een jongere of een ouder? 

□ Jongere 

□ Ouder 

 

25. Omdat je vanaf 18 jaar alcohol mag 

kopen, is het vanaf die leeftijd minder 

schadelijk 

□ A. Waar 

□ B. Niet waar 

 

26. Komt een goed afgeronde Halt-straf in 

je strafblad? 

□ A. Ja, dit weegt net zo zwaar als dat 

een volwassene een straf krijgt 

□ B. Ja, maar dit is maar voor de vorm 

□ C. Nee, maar het komt wel in het 

politieregister te staan 

□ D. Nee, dit verdwijnt alsof het nooit 

gebeurd is 

 

27. Hoeveel glazen wijn per dag kan gezond 

zijn? 

□ A. Alcohol is nooit goed voor de 

gezondheid 

□ B. 1 glas voor vrouwen, 2 glazen voor 

mannen 

□ C. 2 glazen voor vrouwen, 3 glazen 

voor mannen 

□ D. 1 tot 1,5 glas zowel voor vrouwen 

als mannen 

 

28. Hoeveel procent van de 

alcoholverkopers in de gemeente 

Beekdaelen verkoopt geen alcohol wanneer 

blijkt dat de jongere geen 18 jaar is? 

□ A. 31% 

□ B. 42% 

□ C. 53% 

□ D. 64% 

 

 

 

 

 

29. Wat is een positief effect van Dry 

January? 

□ A. Je immuunsysteem wordt sterker 

□ B. Je slaapt beter 

□ C. Je doorbreekt je alcoholgewoonten 

□ D. Alle antwoorden zijn goed 

 

30. Op 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens 

voor alcohol gestegen van 16 naar 18 jaar. 

Welke bewering is fout? 

□ A. Alcohol vertraagt de ontwikkeling 

van de hersenen van jongeren 

□ B. Jongeren mogen geen alcohol bij 

zich dragen in een park 

□ C. Het is minder erg als jongeren 

betrapt worden met bier of wijn dan 

met sterke drank 

□ D. Hoe jongere je alcohol drinkt, hoe 

groter de kans op alcoholverslaving 

later 

 

31. Vrouwen zijn gevoeliger voor alcohol 

dan mannen 

□ A. Waar 

□ B. Niet waar 

 

32. Wat is het beste advies voor jongeren 

die alcohol willen drinken? 

□ A. Af en toe een beetje alcohol drinken 

om je lichaam te laten wennen 

□ B. Alleen alcohol drinken waar je 

ouders bij zijn, zodat zij kunnen 

opletten 

□ C. Wachten tot je 18 jaar bent, het 

moment waarop je van de wet alcohol 

mag kopen en drinken 

□ D. Gewoon doen, je leeft maar één 

keer 

 

Benaderingsvraag: hoeveel jongeren van 

12-14 jaar wonen in de gemeente 

Beekdaelen? 

 

_____________________________________ 
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Bijlage 6: Toelichting per quizvraag 
Ronde 1 

1. Hoelang duurt het bij volwassenen voordat een glas alcohol uit het bloed is? 

C, 1-1.5 uur. Normaal zou je zeggen 1.5 uur, maar de afbraaktijd is afhankelijk van de grootte van de 

lever. Hoe groter de lever, hoe korter de afbraaktijd. 

 

2. Uit welk jaar stamt de Drank- en Horecawet? 

C, 1967. Deze wet is nu nog de basis voor alle wetten die worden gemaakt omtrent alcohol en horeca. 

De wet dat je pas vanaf 18 jaar alcohol mag drinken, is ook op genomen in de Drank- en Horecawet. 

 

3. Wat betekent BOB van de BOB-campagne? 

C, bewust onbeschonken bestuurder. Iemand die BOB is, blijft bewust nuchter om na afloop van 

bijvoorbeeld een feestje de rest van het gezelschap veilig naar huis te kunnen vervoeren. 

 

4. Hoeveel procent van alle ondervraagde jongeren van 12-14 jaar van het onderzoek heeft 

nog nooit een glas alcohol gedronken? 

A, 79%. De overige 21% heeft wel al eens een glas alcohol gedronken, maar dat is dus duidelijk de 

minderheid. 

 

5. Hoe gaat alcohol sneller uit je bloed? 

D, niets helpt. Het lijkt soms misschien alsof bijvoorbeeld een vette hap helpt, maar dit zit tussen je oren. 

De afbraaktijd van alcohol is niet te versnellen. 

 

6. Met welk vervoersmiddel mag je dronken naar huis? 

A, paard. Een paard is namelijk geen vervoersmiddel, maar een dier. 

 

7. Waarom is de alcoholleeftijd opgehoogd van 16 naar 18 jaar? 

D, alle antwoorden zijn goed. Het is namelijk om de ontwikkeling van de hersenen van jongeren te 

bevorderen, om onveilige en onvrijwillige seks zoveel mogelijk te voorkomen en de kans op 

alcoholverslaving zoveel mogelijk te verkleinen. 

 

8. Waar komt Ted achter? 

A, hij kan niet goed beatboxen met drank op. Alcohol beïnvloedt je beoordelingsvermogen en daardoor 

kan je denken dat je iets goed kan, wat eigenlijk helemaal niet zo is 

 

Ronde 2 

9. Wat voor een middel is alcohol? 

C, een verdovend middel. Alcohol lijkt in het begin stimulerend, maar het verdoofd al snel je gevoelens 

en je waarneming. 

 

10. Waarom is de anti-alcoholwet, die in 1974 werd ingevoerd, nu nog steeds zo belangrijk? 

C, in dat jaar werd de alcoholcontrole in het verkeer ingevoerd. Sindsdien worden mensen aan de kant 

gezet om te blazen. Zo controleert de politie of iemand met alcohol op achter het stuur is gekropen. 

 

11. Wat houdt Dry January in? 

C, in januari geen alcohol drinken. In januari hebben veel mensen goede voornemens, waaronder 

minder alcohol drinken. Zo’n mensen kunnen meedoen aan Dry January. Je hebt ook nog IkPas, dat is 

40 dagen geen alcohol drinken, meestal na carnaval. 

 

12. Hoeveel procent van de Nederlanders drinkt evenveel alcohol als vóór de coronacrisis? 

C, 55-69%. De overige mensen drinken of minder alcohol, of meer alcohol. Mensen die minder zijn gaan 

drinken, zijn sociale drinkers. Zij drinken alleen op sociale gelegenheden, die weggevallen zijn in 

coronatijd waardoor dat alcoholgebruik nu ook is weggevallen. De mensen die meer zijn gaan drinken, 
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waren al problematische drinkers voor de coronacrisis. Het is een schatting en geen geheel percentage, 

omdat er nog geen grondig onderzoek naar is gedaan. 

 

13. Welke Europese jongeren zijn het vaakst dronken? 

C, Britten. Hier is nog een leuk filmpje bij. 

 

14. Wat doet Halt? 

B, Halt voorkomt, bestrijdt en bestraft jeugdcriminaliteit. Halt zorgt ervoor dat jeugdigen niet verder de 

criminaliteit in geraken.  

 

15. Welke bewering over alcohol en sport is juist? 

D, alle antwoorden zijn goed. Alcohol zorgt er namelijk voor dat je op sportgebied minder goed kunt 

presteren. Ook herstelt je lichaam na een inspanning minder snel. Verder droog je sneller uit, doordat 

je zweet en alcohol je lichaam ook al uitdroogt. 

 

16. Hoeveel procent van de alcoholverkopers in de gemeente Beekdaelen vraagt om ID? 

D, 50%. Dit lijkt weinig, maar het percentage is in het verleden nog lager geweest, dus er zit een mooie 

stijgende lijn in. Dit wil niet zeggen dat dit cijfer niet nog verder omhoog mag! De gemeente is druk bezig 

met ervoor te zorgen dat de nalevingsplicht zo goed mogelijk wordt gehandhaafd. 

 

Ronde 3 

17. Waarom is alcohol extra slecht voor jongeren? 

D, alle antwoorden zijn goed. Jongeren voelen het effect van alcohol namelijk niet meteen, waardoor ze 

meer in één keer drinken. Hierdoor zijn ze sneller dronken. Ook is hun lever kleiner, waardoor de 

afbraaktijd van alcohol langer is. Verder lopen ze sneller een alcoholvergiftiging op, doordat ze minder 

bekend zijn met het middel. 

 

18. Wat houdt een Halt-straf alcohol in? 

A, een straf op maat die past bij de misdaad en de jongere. Halt kijkt namelijk naar de misdaad die de 

jongere heeft gepleegd en of de jongere voor de eerste of derde keer met Halt in aanraking komt. Zo 

zal bijvoorbeeld met een fles drank betrapt worden minder zwaar worden bestraft dan wanneer je 

helemaal dronken wordt betrapt. Ook zal een eerste keer minder zwaar bestraft worden dan wanneer 

het je derde keer is. 

 

19. Een kater is een vorm van alcoholvergiftiging 

A, waar. Bij de afbraak van alcohol ontstaat namelijk een giftige stof. Door die giftige stof voel je je slap, 

misselijk en heb je hoofdpijn.  

 

20. Welk dier kan het beste tegen alcohol? 

B, fruitvliegjes. Je kent het vast wel in de zomer, dat je huis vol zit met die fruitvliegjes en je geen appel 

meer kan pakken zonder dat die beestjes om je heen vliegen. Deze vliegjes eten van je fruit dat verder 

rijpt. Bij dat rijpen komt alcohol vrij. Vandaar dat fruitvliegjes er het beste tegen kunnen. Anders had je 

alleen maar dronken fruitvliegjes. 

 

21. Hoe beïnvloedt alcohol de nachtrust? 

D, alle antwoorden zijn goed. Het lijkt misschien alsof alcohol je beter doet slapen. Je slaapt er namelijk 

beter door in. Vervolgens heb je echter een slechtere nachtrust; je slaapt minder diep en kan ook vroeger 

wakker zijn. Een glas alcohol drinken om beter te slapen is daarom ook niet zo’n goed idee. 

 

22. Wat is de boete als je met alcohol wordt betrapt als je 12-16 jaar bent? 

D, €47,50. Als je 16-18 jaar bent, is dit nog hoger, namelijk €90,-. 
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23. Wat kun je als ouder het beste doen om het alcoholgebruik van je kind te reguleren? 

B, goede afspraken maken met je kind. Het is namelijk belangrijk dat je kind weet waar hij/zij aan toe is, 

duidelijkheid is daarom ook erg belangrijk. Als ouder is dit heel goed mogelijk; zelf heb je hier de meeste 

invloed op. Wat kan helpen bij het maken van die afspraken, is het opstellen van een alcoholcontract. 

Je kan bijvoorbeeld afspraken maken over vanaf welke leeftijd je kind alcohol mag drinken, of bij welke 

gelegenheden.  

 

24. Alcohol verslechtert je weerstand, waardoor je een groter risico op corona loopt 

A, waar. Alcohol verslechtert je immuunsysteem, waardoor je sneller ziek wordt. Hierdoor kun je dus 

ook sneller corona oplopen. 

 

Ronde 4 

25. Omdat je vanaf 18 jaar alcohol mag kopen, is het vanaf die leeftijd minder schadelijk 

B, niet waar. Je hersenen ontwikkelen zich door tot je 25e. Het is daarom niet minder schadelijk om op 

je 18e alcohol te drinken dan op je 17e.  

 

26. Komt een goed afgeronde Halt-straf in je strafblad? 

C, nee maar het komt wel in het politieregister te staan. Halt is er juist voor om te zorgen dat jongeren 

geen strafblad opbouwen. Het komt echter wel in het politieregister te staan, om te zien of een jongere 

voor de eerste keer met Halt in aanraking komt of dat het bijvoorbeeld al de derde keer is. 

 

27. Hoeveel glazen wijn per dag kan gezond zijn? 

A, alcohol is nooit goed voor de gezondheid. Er gaan geruchten dat wijn zou helpen tegen bepaalde 

vormen van kanker, maar die kloppen niet. Alcohol is gewoon nooit goed voor de gezondheid. 

 

28. Hoeveel procent van de alcoholverkopers in de gemeente Beekdaelen verkoopt geen 

alcohol wanneer blijkt dat de jongere geen 18 jaar is? 

A, 31%. Er zijn dus alcoholverkopers die toch alcohol verkopen wanneer blijkt dat een jongere geen 18 

jaar is. Het is dus zaak voor de ouders om goede afspraken te maken met je kind over het kopen en 

drinken van alcohol.  

 

29. Wat is een positief effect van Dry January? 

D, alle antwoorden zijn goed. Door alcohol wordt je immuunsysteem zwakker, dus door geen alcohol te 

drinken wordt het sterker. Ook slaap je beter, want alcohol drinken zorgt voor een slechtere nachtrust. 

Verder doorbreek je je alcoholgewoonten.  

 

30. Op 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor alcohol gestegen van 16 naar 18 jaar. Welke 

bewering is fout? 

C, het is minder erg wanneer jongeren betrapt worden met bier of wijn dan met sterke drank. Toen de 

leeftijd nog 16 was, mocht je vanaf die leeftijd zwak alcoholische dranken drinken, zoals bier en wijn. 

Vanaf 18 jaar mocht je toen sterke drank drinken. Nu de leeftijd verhoogd is naar 18 jaar, mag zowel 

sterke als zwakke alcoholische drank pas vanaf die leeftijd worden gedronken. Het is nu dus even erg 

als je op 16 jaar betrapt wordt met bier of wijn als met bijvoorbeeld whiskey. 

 

31. Vrouwen zijn gevoeliger voor alcohol dan mannen 

A, waar. Vrouwen hebben namelijk minder spieren, waardoor ze minder bloed hebben in hun lichaam. 

Als zij dezelfde hoeveelheid alcohol drinken als mannen, is hun bloed geconcentreerder met alcohol 

dan dat van mannen. Daardoor heeft dezelfde hoeveelheid alcohol meer effect op vrouwen dan op 

mannen. 
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32. Wat is het beste advies voor jongeren die alcohol willen drinken? 

C, wachten tot je 18 jaar bent, het moment waarop je alcohol mag kopen en drinken. Het beste kun je 

gewoon wachten totdat je legaal alcohol mag kopen en drinken. Dit om je eigen ontwikkeling zoveel 

mogelijk te bevorderen.  
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Bijlage 7: Evaluatieformulier 
Ik ben een: 

□ Jongere 

□ Ouder 

 

 Helemaal mee 
oneens 

Beetje mee 
oneens 

Neutraal Beetje mee 
eens 

Helemaal mee 
eens 

Ik heb het 
gevoel nu 
meer kennis 
te hebben 
over alcohol 
en de risico's 
ervan 
 

     

Ik heb nieuwe 
dingen 
geleerd die ik 
nog niet wist 
over alcohol 
en de risico's 
ervan 
 

     

Ik zou andere 
mensen 
aanraden om 
ook mee te 
doen aan de 
challenge: 

     

 

Dit heb ik gemist in de challenge: 

 

___________________________________________________________________ 

 

Hier heb ik het meeste aan gehad: 

 

___________________________________________________________________ 

 

Als ik de challenge een cijfer moet geven, geef ik een: 

 

 ___________________ 
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Bijlage 8: Toelichtende documenten 

‘Ik wist niet dat je kanker kunt krijgen van 

alcohol’ 

Vijf redenen voor NIX18 

Dat je van roken kanker kunt krijgen weten we inmiddels wel 

in Nederland. Maar de relatie tussen alcohol en kanker is 

minder bekend. Toch is die relatie er. Alcohol en tabak zijn gewoon ontzettend 

ongezonde producten en het is ook raar dat ze zo makkelijk overal te koop zijn, aldus 

Marjolein Peters en Eva Ehrlich van de afdeling Publieksinformatie van het Trimbos-

instituut. De leeftijdsgrens van 18 jaar is er niet voor niks en is er om de gezondheid 

van jongeren te beschermen. Marjolein en Eva leggen uit.  

1. Jong geleerd is oud gedaan.  

Alcohol is extra schadelijk voor een ontwikkelend brein. Hoe jonger je begint met drinken, hoe 

groter de kans dat je op latere leeftijd verslavingsproblemen ontwikkelt. Alcohol werkt in op het 

beloningscentrum in de hersenen en je ontwikkelt daardoor op jonge leeftijd een sterke 

associatie tussen alcohol en je prettig voelen. Met als gevolg een verhoogd risico op 

verslaving. Jong beginnen met roken is ook extra ongezond. 15-jarige 'starters' lopen 

bijvoorbeeld 20 keer zoveel risico om longkanker te krijgen dan 20-jarigen.  

2. Óók schadelijk voor volwassenen.  

Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol en tabak verkocht worden. Maar deze 

producten zijn natuurlijk niet alleen ongezond voor jongeren. Voor iedereen geldt: begin nooit 

met roken en als je rookt probeer te stoppen. Voor alcohol zijn we de afgelopen jaren ook voor 

volwassenen duidelijk strenger geworden. In 2015 heeft de Gezondheidsraad uitgebreid 

onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van alcohol en kwam tot de conclusie dat het voor 

de gezondheid beter is om helemaal geen alcohol te drinken. Iedere vorm van alcoholgebruik 

kan schadelijk zijn, zelfs kleine hoeveelheden. Die kunnen al tot grote schade leiden in het 

verkeer, tijdens het werk, tijdens de zwangerschap of als je bepaalde medicatie gebruikt. 

Daarom zijn dat situaties waarin je beter helemaal niet kunt drinken. Gezonde volwassenen 

die toch willen drinken, kunnen zich het beste beperken tot 1 glas alcohol per dag. Maar zorg 

er dan wel voor dat je een aantal dagen per week geen alcohol drinkt. Zo voorkom je dat 

alcohol een gewoonte of een verslaving wordt.  

3. Tabak en alcohol zijn kankerverwekkend 

Veel mensen hebben geen idee dat alcohol het risico op kanker verhoogt. Van roken weten 

we het wel inmiddels. Jaarlijks krijgen 19.000 Nederlanders kanker als gevolg van roken. Maar 

wetenschappelijk onderzoek laat ook steeds duidelijker zien dat er een verband bestaat tussen 

alcohol en kanker. De relatie met leverkanker, mond-, keel- en neuskanker was al wat langer 

bekend, maar de relatie met bijvoorbeeld borstkanker is relatief nieuw. En je hoeft niet eens 

veel te drinken. Het risico op borstkanker stijgt al bij gemiddeld één glas per dag. En hoe meer 

je drinkt, des te groter het risico. De World Health Organization (WHO) heeft alcohol daarom 

officieel erkend als risicofactor voor kanker. 
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4. Remmen los en agressie 

Alcohol is niet alleen ongezond maar ook een ontremmer. Jongeren en volwassenen die veel 

drinken hebben minder controle over wat ze doen en ze durven meer. Denk aan vandalisme, 

het gebruik van drugs of aan seks. Door alcohol kun je ook minder goed en snel reageren in 

bepaalde situaties. Doordat je minder controle hebt over jezelf en niet goed kunt reageren, 

word je vaak sneller boos. Een vechtpartij in de kroeg is dan snel ontstaan. Uit onderzoek blijkt 

dat tijdens het uitgaan vaker agressiviteit is door de hoeveelheid drank. Eén op de vijf jongeren 

is tijdens het stappen wel eens in aanraking gekomen met agressie. Het drinken van een grote 

hoeveelheid alcohol in één keer is daarnaast ook superschadelijk. We noemen dit binge 

drinken (binge is Engels voor een grote hoeveelheid). Je hebt daardoor meer kans op de 

directe schadelijke effecten maar ook de lange termijn schadelijke effecten van alcohol.  

5. Schade aan anderen 

Alcohol en tabak zijn ook schadelijk voor anderen. Alcohol maakt veel slachtoffers in het 

verkeer. Opgroeien in een gezin met een alcoholverslaafde kan heel onveilig zijn. Maar wat 

denk je van meeroken? Geschat wordt dat 1 op de 100 sterfgevallen wereldwijd komt door 

meeroken. De rook van sigaretten bevat honderden stoffen die schadelijk zijn voor de 

gezondheid en bevat meer dan 70 kankerverwekkende stoffen. Rokers ademen rook uit die in 

de omgeving komt en ook van een smeulende sigaret komt rook vrij. Deze rook bevat zelfs 

nog hogere concentraties schadelijke stoffen dan de rook die rokers uitademen. De deeltjes 

zijn bovendien kleiner en dringen dieper in de longen door.  Iedereen in de omgeving, 

waaronder baby’s en kinderen, ademen deze rook in. Met alle gevolgen van dien. Alcohol en 

tabak zijn echt geen normale voedingsmiddelen en de leeftijdsgrens is absoluut nodig om 

schade te voorkomen. Daarom staan wij keihard achter de afspraak: NIX 18. 

Bronnen 

• https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/veelgestelde_vragen_over_het_ad

vies_en_de_antwoorden.pdf  

• https://assets.trimbos.nl/docs/9402488d-1fe1-421a-aaed-a849719799c5.pdf  

  

https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/veelgestelde_vragen_over_het_advies_en_de_antwoorden.pdf
https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/veelgestelde_vragen_over_het_advies_en_de_antwoorden.pdf
https://assets.trimbos.nl/docs/9402488d-1fe1-421a-aaed-a849719799c5.pdf
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5 
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7 

 7 TIPS  

Tips voor ouders 

 
 

Praten en regels stellen: 

dat helpt te voorkomen 

dat je kind met roken en 

drinken begint. Of om dat 

zo lang mogelijk uit te 

stellen. Hoe doe je dat? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je hebt invloed 
Pubers vinden het heel belangrijk wat 

hun ouders denken, ook al laten ze dat niet 
blijken. Ouders hebben zeker invloed op de 
keuzes van hun kind. Pubers hebben juist 
regels nodig bij het verkennen van grenzen. 

 
Stel duidelijke regels 
en praat met je kind 

Het is belangrijk dat je als ouder regels stelt 
en duidelijk je mening geeft over roken en 
drinken. Stel voor drinken de regel: geen 
alcohol tot ten minste achttien jaar. Kinderen 
starten daardoor later met hun eerste drankje. 
Voor roken is de beste boodschap: begin er 
niet aan. Door dit duidelijk te zeggen, kun je 
helpen voorkomen dat je kind gaat roken. Het 
is eenvoudiger om alcohol uit te stellen dan 
om te voorkomen dat jongeren veel drinken 
als ze eenmaal zijn begonnen. Maak geen 
uitzondering bij een feestje of speciale 
gelegenheid. Probeer consequent en 
ook duidelijk te zijn. 

 

16 | BLAD VAN NIX 

Bespreek het op tijd 
Het is belangrijk om op tijd regels te 

stellen over roken en drinken. Doe dit voor- 
dat je kind nieuwsgierig is en een sigaret of 
alcoholisch drankje uitprobeert. Het verschilt 
per kind wat een geschikt moment is om over 
roken en drinken te beginnen. Kinderen in de 
beroepsgerichte leerwegen van het vmbo 
roken bijvoorbeeld vaker en drinken meer 
dan op andere opleidingen. 

 

Blijf in contact 
Praat niet tégen je puber, maar mét je 

puber. Het zelfvertrouwen groeit wanneer je 
oprechte interesse toont en je puber helpt om 
eigen gedachten, gevoelens en ervaringen 

 

 

onder woorden te brengen. Een puber met 
zelfvertrouwen kan beter nee zeggen tegen 
verleidingen. 

 

Geef het goede voorbeeld 
Kinderen imiteren volwassenen. Dus 

geldt: ‘zien roken doet roken’ en ‘zien drinken 
doet drinken’. Confronteer ze daarom zo min 
mogelijk met drank en sigaretten. 

 

Praat erover met andere ouders 
Pubers zeggen vaak dat andere ouders 

minder strenge regels hanteren. Is dat wel zo? 
Hoe andere ouders het doen, kan prettig zijn 
om te horen en kan duidelijkheid geven. 

 

Maak geen ruzie 
Heeft je kind toch een keer gerookt of 

gedronken? Houd het bespreekbaar en 
veroordeel hem of haar niet. Achterhaal 
waarom weigeren moeilijk was en probeer 
opnieuw afspraken te maken. 
www.nix18.nl 
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Bijlage 9: Linkjes naar Google Meet, antwoordformulieren en 

evaluatieformulieren 
 

Google Meet: https://meet.google.com/iob-dria-yib  

 

Antwoordformulieren 

Ronde 1: https://forms.gle/RmMxQsJ7aHBxT4yc8 

Ronde 2: https://forms.gle/JDy9uTA1MhtLqbFA6 

Ronde 3: https://forms.gle/jdcStBaVJMqBTcWD8 

Ronde 4: https://forms.gle/FRNrwNwNdxw1aU9EA 

 

Evaluatieformulier: https://forms.gle/gRrrAwHUhVkEAS2a9  

 

De ingevulde online antwoord- en evaluatieformulieren zijn op dit moment alleen in te zien door de 

ontwikkelaar van de challenge. Wanneer bekend is wie de interventie online gaat uitvoeren, neemt deze 

uitvoerder contact op met de ontwikkelaar van het draaiboek. Dit kan door te mailen naar 

i_houben@hotmail.com. Zij zal dan regelen dat de uitvoerder hier toegang tot krijgt.  
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