
Zomercampagne van NIX



Doel en doelgroep zomercampagne

• Uitdragen boodschap Zomer van NIX!

• Voorkomen overlast
• Voorkomen thuis drinken 

Doelgroep: Jongeren & Ouders



Hoe?

Jongeren: Inzet Unity

Ouders: Advertorial en social media

Gemeente: Toolkit voor communicatie met materialen 
en handvatten



2020



Gemeente
• Toolkit voor communicatie met materialen en handvatten:

• Afbeeldingen social media en voorbeeldteksten
• Persbericht
• Banner voor website/handtekening enz.



Evaluatie Gemeente

• Planning rondom zomer blijft lastig voor pr en communicatie
• Communicatie tussen peers en gemeente kan verbeterd 
worden



Ouders

• Advertorial & Social media
• Toolkit NIX 18

• Call to action: www.helderopvoeden.nl

http://www.helderopvoeden.nl


Ouders



Evaluatie Ouders

• Veel opgenomen in lokale media

• Aanbeveling vanuit gemeenten:
• ouders op andere manier bereiken



Jongeren
• Boodschap: Maak er met NIX deze zomer een feestje van!

• Filmpje ontwikkeld door jongerenwerk

• Inzet Unity
• 6 strandlocaties in 3 weken
• Kennisquiz en stellingen



Jongeren



Jongeren evaluatie Unity
• Veel tijd en ruimte voor gesprekken (40-50 gesprekken)
• Leeftijd: 17-25 jaar
• Ontspannen sfeer
• Weinig jongeren onder invloed



Jongeren evaluatie Unity
• Thema’s: 
• Verveling
• Thuis feestjes
• Vragen over effect van middelen, vooral ook over drugs

• Gesprekken ook over thuisdrinken en rol van ouders. 
Geen horror verhalen

• Bij effect voor ons: ophalen wat leeft er bij jongeren



Kostenoverzicht 
2020

€ 1.452,00 ondersteuning Zomer van NIX

€ 1.300,00 Filmpje

€ 1.583,12 advertentie Zomer van NIX

€ 121,06 Drukwerk Promo petten

€ 750,00 Advertenties Zomer van NIX

Zomer van NIX: € 5206,18



2021
• Lastig voor te bereiden i.v.m. onzekerheid maatregelen

• Boodschap: Ook deze zomer NIX 18!

• Extra input n.a.v. peiling onder jongeren en professionals over 
losgaan



Uitkomsten Peiling
• 76% ontvangt geen signalen dat jongeren ‘los’ willen gaan met alcohol, 24% daarentegen wel
• 88% ontvangt geen signalen dat jongeren ‘los’ willen gaan met drugs, 12% daarentegen wel
• Een deel van jullie wijst op de illegale feesten waarbij nu ook alcohol en drugs worden gebruikt
• Settings die mb.t. alcohol het meest worden genoemd zijn thuis, met/bij vrienden, horeca, 

festivals, strand/recreatieplassen en vakantie met vrienden
• Setting die m.b.t. drugs het meest wordt genoemd is festivals
• 48% is van mening dat gemeenten/instanties/ouders wel invloed kunnen hebben op het 

‘losgaan’, 26% denkt van niet en 26% weet het niet

Advies is o.a. vooral jongeren goed voorlichten en bewust maken van risico’s van de verschillende 
middelen, ouders versterken in hun rol om gesprek aan te gaan met hun kinderen en organiseren 
van gecontroleerde activiteiten voor jongeren en voor jongeren met hun ouders samen.



2021 Ouders

• Extra voor Ouders: Webinar
• Werving webinar ouders via warme contacten 

(nieuwsbrieven/contactpersonen) VO
• Echter; webinar was net voor de zomervakantie en hierdoor 

minder goed bereik

• Boodschap Campagne: 
Ook deze zomer NIX 18 en blijf met je kind in gesprek!



2021 Gemeente/ Pers

• Toolkit evenals 2020 met daarin social media berichten/ 
voorbeeldteksten/persbericht

• Pers en gemeente heeft de boodschap minder opgepakt dan 
in 2020



Jongeren 2021

• Gekke tijd:
• 2 weken festivalzomer (dansen met Jansen)
• meer illegale feesten  
• vakanties gingen door 
• slecht weer

• Hierdoor minder groot bereik op locaties



Jongeren 2021

• Strekking tijdens gesprekken: 
• We zijn er klaar mee, 
• Er wordt niet aan ons gedacht, 
• Wij houden geen rekening met maatregelen

• Geen verschillen in middelengebruik met 2020
• Tijdens hele coronapandemie: minder uppers



Aanbeveling 2022

• Herhaling campagne
• Geen webinar voor ouders
• Jongeren, inzet Unity herhalen
• Deskundigheid BOA’s vergroten (wens die al langer leeft)



Opzet 2022 
Jongeren

• Jongeren: 
• Hoe ga je deze zomer vieren?
• Ook weer gesprekken over uppers – campagne festival oneliners

• Unity peercoaches ipv peers door drukte festivalseizoen

• Hotspots bezoeken ipv stranden:
• Introweek Hogeschool
• Hangplekken/ JOP
• Parken



Opzet 2022 
Ouders

• Boodschap Ouders: Ga in gesprek met je kind over hoe ga je 
deze zomer vieren?
• Verwijzen naar helderopvoeden.nl

• Nix is duidelijk! (materiaal NIX 18)
• Interview met de wethouder lokaal
• Social media campagne



Opzet 2022 
Gemeente

• Herhaling toolkit materialen

• Deskundigheid BOA’s vergroten- document Trimbos
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