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LEEFTIJDSCONTROLE BIJ PARACOMMERCIE EN HORECA
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interactieve tafelkaart spontaan ID tonen

MEER INFORMATIE?

ID vragen

Wil je meer informatie over deze materialen of wil je zelf ook
graag zulke materialen inzetten?

Als de gast jonger lijkt dan 25
dan vraag ik altijd om een ID

2X

2

Neem contact op met onderzoeksbureau Objectief via:
[t] 024 848 1111
info@leeftijdscontrole.nl

Hulpmiddel
gebruiken

Als ik de leeftijd van de gast controleer
dan gebruik ik altijd een hulpmiddel

ZIE JIJ WIE <18 IS?

Geboren na
____

_-___

_

-_

_
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stift voor noteren datum op stappenplan

Wel/Niet verkopen
Als de gast jonger blijkt
dan 18 dan verkoop ik
geen alcohol
Als de gast 18 of ouder
blijkt dan bedank ik
de gast voor de hulp

HULPMIDDELEN VOOR HET HERKENNEN
VAN VERSCHILLENDE
HULPMIDDELEN
VOOR HET FASEN
HERKENNEN VAN VERSCHILLENDE FASEN
VAN DRONKENSCHAP
VAN DRONKENSCHAP
Informatieposter met fasen dronkenschap
Informatieposter met fasen dronkenschap
Op de hulpmiddelen gebruiken
weJIJeen
schaal
ZIE
WIE
<18 IS?met smileys. Elke smiley
Op de hulpmiddelen gebruiken we een schaal met smileys. Elke smiley
staat voor een fase van ‘onder invloed zijn’ en is gekoppeld aan een aantal
staat voor een fase van ‘onder invloed zijn’ en is gekoppeld aan een aantal
uiterlijke kenmerken die typerend zijn voor deze fase.
uiterlijke kenmerken die typerend zijn voor deze fase.

leeftijdscontrole.nl ®

17 JR

17 JR

25 JR

sticker stappenplan voor verkopers

Deze poster maakt op een visuele wijze de verschillende fasen van
Deze poster maakt op een visuele wijze de verschillende fasen van
dronkenschap inzichtelijk. Het laat barmedewerkers
zien hoe ze kunnen
LASTIG HÈ?
DAT VIND IK OOK
dronkenschap inzichtelijk. Het laat barmedewerkers zien hoe ze kunnen
herkennen of een gast onder invloed is. Er wordt gebruikt gemaakt van de
herkennen of een gast onder invloed is. Er wordt gebruikt gemaakt van de
smileys om specifieke fasen te koppelen aan concrete handelingen.
smileys om specifieke fasen te koppelen aan concrete handelingen.

3X

25 JR

<25? help je me mee?
toon spontaan je ID

je barmedewerker

Hang deze informatieposter op in de keuken of achter de bar, op een plek
Hang deze informatieposter op in de keuken of achter de bar, op een plek
waar uw barmedewerkers het rustig kunnen lezen.
waar uw barmedewerkers het rustig kunnen lezen.

LASTIG HÈ?
DAT VIND IK OOK

Barsticker met fasen dronkenschap
Barsticker met fasen dronkenschap
LĲKT DE GAST JONGER DAN 25?
De sticker is een verkorte vorm van de informatieposter. De sticker herinnert
De sticker is een verkorte vorm van de informatieposter. De sticker herinnert
1
ID vragen
de barmedewerker aan de fasen van
dronkenschap en de bijbehorende
de barmedewerker aan de fasen van dronkenschap en de bijbehorende
handelingen die de barmedewerker uit kan voeren.
handelingen die de barmedewerker uit kan voeren.

<25 EN ALCOHOL KOPEN?

Als de gast jonger lijkt dan 25
dan vraag ik altijd om een ID

2

Hulpmiddel

gebruiken op een plek waar uw
Bevestig de sticker achter de bar bevestigen
Bevestig de sticker achter de bar bevestigen op een plek waar uw
barmedewerkers de stickers goed kunnen zien en het kunnen gebruiken als
barmedewerkers de stickers goed kunnen zien en het kunnen gebruiken als
Geboren na
geheugensteun bij het herkennen van
dronkenschap.
____ _-___ _ -_
_
geheugensteun bij het herkennen van dronkenschap.
Als ik de leeftijd van de gast controleer
dan gebruik ik altijd een hulpmiddel

HELP JIJ M
TOON SPON IJ MEE?
TAAN JE ID

<2 5? help je me me e?
too n sp onta an je ID

= nee

3

Als de gast jonger blijkt
dan 18 dan verkoop ik
geen alcohol
Als de gast 18 of ouder
blijkt dan bedank ik
de gast voor de hulp
leeftijdscontrole.nl ®

Smiley-kaart
<25 EN ALCOHOL KOPEN?
Smiley-kaart
Op de kleine smiley-kaarten staan de fasen van dronkenschap afgebeeld
Op de kleine smiley-kaarten staan de fasen van dronkenschap afgebeeld
met de uiterlijke kenmerken per fase. De kaarten zijn een handige tool om
Bedankt
met de uiterlijke kenmerken per fase. De kaarten zijn een handige tool om
voor je hulp
te herkennen wanneer iemand onder invloed
is.,
te herkennen wanneer iemand onder invloed is.
HELP JIJ MIJ
TOON SPONTA MEE?
AN JE ID
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www.leeftijdscontrole.nl

U kunt deze kaarten aan het barpersoneel uitdelen of achter de bar leggen.
U kunt deze kaarten aan het barpersoneel uitdelen of achter de bar leggen.

lp,

Onderzoeksbureau Objectief
Berg en Dalseweg 81
6522 BC Nijmegen
www.leeftijdscontrole.nl

ewerker

Trimbos-instituut
Da costakade 45
3521 VS Utrecht
www.trimbos.nl

Onderzoeksbureau Objectief
Berg en Dalseweg 81
6522 BC Nijmegen
www.leeftijdscontrole.nl

Trimbos-instituut
Da costakade 45
3521 VS Utrecht
www.trimbos.nl

www.leeftijdscontrole.nl

poster spontaan ID tonen

2X

sticker hulpvraag aan gasten
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begeleidende brief
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Sticker stappenplan voor barmedewerkers
Hulpmiddel
De sticker zelf vormt een hulpmiddel voor het controleren
van de leeftijd van gasten middels hun ID. In het middel-

LĲKT DE GAST JONGER DAN 25?

1

ste vakje kan barpersoneel met een whiteboardstift elke

vergelijken met deze datum. Alle gasten die geboren zijn
ná die datum, zijn minderjarig. Aan hen mag dus geen
alcohol verkocht worden.

2

De sticker met stappenplan werkt als een prompt: dit is
een herinnering aan het gewenste gedrag. In dit geval zijn
dat de drie stappen van een correcte leeftijdscontrole. De

Als de gast jonger lijkt dan 25
dan vraag ik altijd om een ID

dag de datum van die dag noteren. Barmedewerkers kunnen de geboortedatum op het ID van een gast makkelijk

ID vragen

Prompting

barmedewerker kan terugvallen op deze geheugensteun,
wat zelfvertrouwen bij deze handeling vergroot.

Hulpmiddel
gebruiken

Als ik de leeftijd van de gast controleer
dan gebruik ik altijd een hulpmiddel

Geboren na
____

_-___

_

-_

_
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Keuzevrijheid
Door het verzoek van de barmedewerker vragend te formuleren, geef je jongvolwassenen een gevoel van keuzevrijheid. Dit
vermindert reactance, oftewel de weerstand tegen gedragsverandering, die ontstaat doordat mensen zich beperkt voelen
in hun vrijheid.

Wel/Niet verkopen
Als de gast jonger blijkt
dan 18 dan verkoop ik
geen alcohol
Als de gast 18 of ouder
blijkt dan bedank ik
de gast voor de hulp

Implementatie intenties
De implementatie intenties werken als een plan van aanpak
in deze vorm: als situatie X zich voordoet, dan doe ik Y. Door
de situatie (X) te koppelen aan concreet gedrag (Y), zorg je
ervoor dat het gedrag automatisch geactiveerd wordt in het
geheugen van de barmedewerker als de situatie zich voordoet. Hierdoor wordt dit gedrag makkelijk om uit te voeren.
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Sticker hulpvraag aan gasten

<25 EN ALCOHOL KOPEN?
HELP JIJ M
TOON SPON IJ MEE?
TAAN JE ID
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Voorbeeldgedrag
Het zien van voorbeeldgedrag activeert het gewenste gedrag in het geheugen van de doelgroep. Daarnaast kunnen barmedewerkers verwijzen naar de sticker wanneer een gast zijn of haar medewerking niet verleent.

Sympathie
Het bedankje en de persoonlijke groet van de barmedewerker zorgen voor meer sympathie voor de barmedewerker. Dit verhoogt de bereidheid van gasten om mee te werken aan de leeftijdscontrole.
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Interactieve tafelkaart spontaan ID tonen
Zelfovertuiging

BEN IK
18+?

DRAAI JE
ME OM?

TIL OP VOOR
MIJN LEEFTIJD

NEE, IK BEN 17.

Door zelf te proberen om de leeftijden van de

LEEFTIJDEN INSCHATTEN KAN LASTIG ZIJN.

jongvolwassenen op de foto’s in te schatten, erva-

OL KOPEN?
ONDER DE 25 JAAR EN ALCOH
MEE?
HELP JIJ JE BARMEDEWERKER
TOON SPONTAAN JE ID

ren jongvolwassen gasten dat het inschatten van
leeftijden moeilijk is. Dit wekt begrip op voor de
taak van de barmedewerker.

Poster spontaan ID tonen

ZIE JIJ WIE <18 IS?
Interactief

Sympathie

De tafelkaart is interactief. Dat wil zeggen dat

Wanneer jongvolwassenen ervaren dat het las-

gasten kunnen interacteren met het materiaal.

tig kan zijn om leeftijden in te schatten, bena-

Dit trekt de aandacht naar het materiaal en de

drukt de tekst ‘Leeftijden inschatten kan lastig

boodschap. Doordat gasten kunnen interacteren

zijn’ de overeenkomst tussen hen en de bar-

met het materiaal verwerken zij de inhoud makke-

medewerker, wat zorgt voor meer sympathie

lijker en bewuster. Zo komt de boodschap beter

voor de barmedewerker.

binnen.

17 JR

25 JR

LASTIG HÈ?
DAT VIND IK OOK
<2 5? help je me me e?
too n spo nta an je ID

je bar me dewerk er

