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Introductie
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Achtergrond
Aanleiding
Naar aanleiding van het Preventieakkoord dat in november 2018 getekend is, zijn er 
ambities opgetekend ten aanzien van een gezondere samenleving. De rijksoverheid wil op 
drie thema’s (roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik) campagne voeren. 
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna VWS) is voornemens een 
campagne te starten in mei 2020, om te werken aan de bewustwording en bijstelling van 
de algemene norm omtrent alcoholgebruik.

De campagne is gericht op drie specifieke doelgroepen: studenten, ouderen (55+) en 
plattelandsjongeren. Over de specifieke doelgroep plattelandsjongeren is op dit moment te 
weinig kennis over de sturende factoren bij alcohol inname. Daarom wil de Directie 
Communicatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS) 
een kwalitatief onderzoek uitvoeren dat zich specifiek richt op plattelandsjongeren. 
Mede op basis van de resultaten van het onderzoek zal de strategie voor de campagne 
verder ontwikkeld worden. 

Om de sturende factoren voor alcohol inname onder de doelgroep ‘plattelandsjongeren’ te 
onderzoeken, heeft VWS het onderzoek neergelegd bij MARE. Een vraagstuk dat goed 
past bij de expertise van MARE. In dit document geven we de belangrijkste bevindingen, 
aangevuld met conclusies en aanbevelingen weer van het onderzoek.
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Doelgroep Plattelandsjongeren

De doelgroep van het onderzoek: ‘plattelandsjongeren’ die overmatig alcohol tot zich 
nemen. De volgende criteria zijn gehanteerd:
Allen zijn: 
• Tussen de 18 en 25 jaar oud
• Woonachtig buiten de steden, in plattelandsgebieden 
• Overmatige alcoholgebruikers
• Gaan uit in keten, schuren, de plaatselijke kroeg, op kermissen en festivals

Spreiding op: 
• Regio (Bijbelgordel (Zeeland/ Gelderland/ Overijssel) / Brabant / kop van Noord-
• Holland) 
• Gelovig/ uit een gelovig gezin (moslims uitsluiten i.v.m. alcoholgebruik) 
• Opleidingsniveau (lager/ middelbaar/ hoger opgeleid) 
• Lid van sport- of studievereniging vs. niet lid van een dergelijke vereniging 
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Onderzoeksopzet: 

n=24 plattelandsjongeren n=12 online single interviews
t=7 dagen n=6 online duo interviews

Methode: 

Online onderzoek. Online onderzoek maakt het mogelijk om anoniem en laagdrempelig 
over eventueel gevoelige onderwerpen te praten. 

Voor dit onderzoek is uitgegaan van plattelandsjongeren die overmatig alcohol 
gebruiken, volgens de definitie voor overmatig en zwaar alcoholgebruik van het RIVM 
(2019) en het Trimbos instituut (2018).
• Mannen > 21 glazen per week of minimaal 1x per week > 6 glazen per dag 
• Vrouwen > 14 glazen per week of minimaal 1x per week > 4 glazen per dag 

In dit onderzoek is spreiding gehanteerd op regio, gelovigen/ niet gelovigen, sport- of 
studievereniging vs. niet lid van een vereniging. Er is gebleken dat er geen verschillen 
zijn tussen deze jongeren op basis van deze criteria. Daarom is ervoor gekozen om in de 
rest van het rapport niet meer te refereren aan de verschillende doelgroepen. 



Onderzoeksdoelstellingen

Meer specifiek betekent dit inzicht verkrijgen in:

• welke rol alcohol speelt binnen de sociale omgeving
• hoeverre er sprake is van invloed van de sociale omgeving (peer pressure) 

• hoeverre er sprake is van invloed van ouders/ onderwijs/ broers en zussen
• welke factoren stimuleren/ aanzetten tot drank inname
• wat redenen zijn die weerstand bieden om overmatig alcohol te nuttigen
• het kennisniveau ten aanzien van de schadelijke effecten van alcohol (op 

jonge leeftijd)

Kennis, houding en het gedrag ten aanzien van alcohol. 
De drijfveren en barrières ten aanzien van alcohol.
De mogelijke invloed van de omgeving. 

Het in kaart brengen welke factoren van invloed zijn op het overmatig alcoholgebruik van plattelandsjongeren.
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Output

Doel van het 
onderzoek



Resultaten
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Context 1/4
Alcoholgebruik jong(er) vs. oud(er)
Alle deelnemers waren ten tijde van het onderzoek 18+ en mogen wettelijk 

gezien alcohol drinken. Gedurende het onderzoek is er door de deelnemers 
vaak teruggeblikt op de jaren ervoor.  Opvallend hierbij is dat de perceptie 
ten aanzien van alcohol binnen een paar jaar al sterk verandert lijkt te zijn. 
Waar de eerste contactmomenten met alcohol vooral spannend zijn, lijkt het 
vandaag de dag de normaalste zaak van de wereld. Het is geheel 
geïntegreerd in het leven en het (sociaal) leven zonder alcohol valt niet 
meer voor te stellen. 

De eerste ervaringen met alcohol is een verkenning van de eigen grenzen.  
Het is juist in deze jonge jaren dat excessief alcoholgebruik tot problemen 
lijdt, in de ogen van de jongeren zelf. Later, wanneer de eigen grenzen 
bekend zijn, wordt er relatief voorzichtiger omgegaan met alcohol. Dat kan 

resulteren in minder alcoholgebruik. Een andere factor die met de jaren 
komt en leidt tot mogelijk minder alcoholgebruik, is de de toename van 
verantwoordelijkheden.  Ze leren autorijden, kunnen daardoor Bob-en of 
hebben studie en/ of werk verplichtingen.  NB indien er gesproken wordt 
van minder alcohol drinken onder de doelgroep valt dit nog steeds in de 
categorie overmatig alcoholgebruik volgens de norm.
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Anonimiteit
Bij aanmelding voor het online onderzoeksplatform, is de optie gegeven om 

anoniem deel te nemen aan het onderzoek. 
Opvallend was, dat niemand ervoor heeft gekozen om zich anoniem aan te 
melden. Tijdens het onderzoek bij het bespreken van mogelijk gevoelige 
zaken, waren de jongeren heel open over hun alcoholgebruik en dat van hun 
omgeving. Ze zijn zelfbewust en voelen geen schaamte of 
terughoudendheid om over het onderwerp te praten.  Hier ligt ook aan ten 
grondslag dat men het eigen gebruik als normaal en niet problematisch 
percipieert.



Context 2/4
Wettelijke toegestane leeftijd alcohol
In de doelgroep zitten verschillen tussen de wettelijke leeftijd waarop voor het eerst 

gedronken mocht worden. Voor sommigen geldt dat zij een periode mochten drinken, 
maar door de verschuiving van de leeftijdgrens een periode wettelijk niet mochten 
drinken. Hoewel de leeftijdgrens is verschoven, geldt voor allen dat ze jonger dan 16 
jaar waren toen ze voor het eerst alcohol dronken. Sommigen waren 12/13 jaar oud, 
anderen wat later bijvoorbeeld rond hun 15e levensjaar. De manier waarop zij in 
aanraking zijn gekomen met alcohol, verschilt voor iedereen enigszins. Een gemene 
deler is dat het vaak gefaciliteerd is door de omgeving: hetzij de ouders die wat laten 
proeven of jongeren die wel net alcohol mogen kopen en drinken. De eerste ervaring is 
nooit echt een succes qua smaak, maar alcohol is iets dat je ‘leert’ drinken, omdat de 
perceptie is dat het erbij hoort. Een andere optie is zoete alcoholische drankjes 
drinken – een categorie die zeer populair is onder de plattelandsjongeren.

Er wordt door de jongeren, alsmede de ouders onderscheid gemaakt tussen laag-
alcoholische dranken en sterke drank. Laatstgenoemde wordt pas op latere leeftijd 
getolereerd door ouders en gedronken door de jongeren. 
Opvallend is dat niemand tijdens het onderzoek de NIX18 campagne heeft genoemd. 
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De doelgroep heeft te maken gehad met de wetswijziging rondom de leeftijdsgrens waarop laag-alcoholische dranken toegestaan zijn. 
Dit kan van invloed geweest zijn op de ervaringen met alcohol alsmede de eventuele tolerantie van ouders/ omgeving.



Context 3/4
Keten en schuren
Direct gelinkt aan plattelandsjongeren zijn de unieke plekken waarop zij drinken. Zij wonen vaak in 
landelijke gebieden, met grote afstanden tussen huizen en naar een dichtstbijzijnde kroeg of discotheek. 
Daar hebben zij ‘keten’ op bedacht: speciale hokken/huisjes in de tuin waar zij kunnen samenkomen met 
vrienden. 
In de meeste gevallen wordt er in de keet makkelijk omgegaan met de kosten van alle versnaperingen 
die aanwezig zijn (vaak bier/wijn/fris/chips). In weinig gevallen wordt er bijgehouden hoeveel er door 
iedereen wordt gedronken. Daar zijn voornamelijk twee oplossingen voor: in verschillende keten 
afspreken waardoor iedereen een keer de rekening betaalt of om de beurt de koelkast aanvullen (wie tijd 
heeft doet de drankinkopen). Dit heeft als uitgangspunt dat iedereen ongeveer evenveel drinkt en dus 
betaalt.
Bij schuurfeesten (=groter) wordt er wel een soort bar gemaakt waarbij drankjes afgerekend worden. 

Festivals/ kermissen/ feestweek/ carnaval
Dit zijn gelegenheden waarbij jong en oud uit de omgeving samenkomen om feest te vieren. Hierbij 
wordt rijkelijk alcohol gedronken en is het heel geaccepteerd om ‘straalbezopen’ thuis te komen. 
Dergelijke feesten zijn vaak voor alle leeftijden toegankelijk, waarbij jongeren dus al vroeg in aanraking 
komen met alcohol. Doordat ze ook ouders, opa’s & oma’s (overvloedig) zien drinken, wordt alcohol al op 
vroege leeftijd genormaliseerd. 
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Context 4/4
Kroeg/ tentfeesten/ jongerencentra/ clubs
In de meeste plattelandsgebieden zijn geen clubs in de buurt, het komt wellicht een paar keer per jaar 
voor dat zij ofwel met een Bob ofwel met taxibusjes naar een club gaan in de dichtstbijzijnde stad. 

Wat vaker voorkomt is dat de jongeren naar de plaatselijke kroeg gaan. In deze kroegen wordt 
standaard alcohol gedronken, waarbij iedereen om de beurt rondjes haalt of het bier gewoon klaar staat 
om gepakt te worden.  

Op feesten in buurthuizen of jongerencentra wordt vaak een muntensysteem gehanteerd. Jongeren 
halen aan het begin van de avond munten (1 munt = 1 bier / wijn) en werken dus de hele avond toe naar 
het opmaken van de alle munten. 

Indrinken
Indrinken is het fenomeen waarbij aan het begin van de avond bijvoorbeeld in de keet of bij iemand thuis 
eerst wordt afgesproken om alvast wat te drinken, voorafgaand aan het uitgaan. Hoewel gezelligheid 
hiervan voorop staat, is het grootste voordeel hiervan dat alcohol goedkoper is dan in de kroeg/ op een 
feest. Indrinken kan gemoedelijk kletsen onder het genot van een drankje zijn, maar kan ook gericht zijn 
op alcohol drinken door bijvoorbeeld drankspelletjes. 
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Plattelandsjongeren komen op een andere manieren in aanraking met alcohol dan bijvoorbeeld jongeren die in de stad wonen. 



Quotes context
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Ik was 13 jaar toen ik 
voor het eerst dronk. 
Mijn ouders hadden 
het gehaald met 
carnaval en toen 
langzaam aan een 
paar biertjes op.

Indrinken doe ik eigenlijk vooral omdat 
het gezellig is. Ook kan ik dan meer 
mixdrankjes drinken want bij het uitgaan 
ben je anders een fortuin kwijt aan 
mixdrankjes.

Wanneer ik de kroeg in 
kom, krijg ik zonder wat 
te vragen een biertje 
van de barvrouw.

Ik drink wel minder als 
ik gewoon in de keet 
zit in vergelijking tot 
een avondje 
schuur/tentfeest.
Ik denk dat iedereen 
wel naar een echt feest 
gaat met de intentie: 
'nu moet er echt 
gezopen worden'.

Op zaterdagavonden 
gaan we vaak uit. 
Hetzij een tentfeest, 
een avondje naar de 
kroeg of toch een 
avondje keet als we 
het goedkoop willen 
houden.

In het weekend gaan we 
standaard een avond uit, naar 
een tentfeest, de kroeg of het 
uitgaanscentrum en vaak zitten 
we vrijdag en zondag avond in de 
keet.

De hele 
vriendengroep 
gaat hetzelfde 
met alcohol om. 
Ze weten bij 
iedereen thuis 
met wie we 
allemaal omgaan, 
komen bij elkaar, 
kennen elkaar en 
dat zorgt ervoor 
dat niemand zich 
zorgen hoeft te 
maken.
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• Te veel alcohol wordt gekenmerkt door je ziek gaan voelen (misselijkheid/draaierigheid/ overgeven) of 
geen controle meer hebben over jezelf (niet meer goed op je benen blijven staan/ agressiviteit). 

• Problematisch of overmatig alcohol gebruik wordt gelinkt aan een typisch verslavingsbeeld: wanneer je 
niet meer zonder drank kunt, alleen gaat drinken, of het je dagelijkse bezigheden in de weg gaat zitten. 

De definitie voor zwaar of 
problematisch 

alcoholgebruik wijkt sterk 
af van het RIVM en het 

Trimbos instituut

• Wanneer alcohol schadelijk is schat iedereen anders in, maar het is altijd meer dan er zelf wordt 
gedronken. 

• Door onduidelijkheid over de feiten ontstaat er ruimte voor ontkenning: “Alcohol is heel slecht voor je, 
als je elke dag een paar glazen drinkt. Ik drink alleen incidenteel, dat moet kunnen.”

Dat alcohol schadelijk kan 
zijn is een aangenomen 

feit, maar hoe en in welke 
mate is niet erg duidelijk

• Er wordt onderscheid gemaakt tussen direct merkbare effecten (zoals: misselijkheid/ agressie/ kater) en 
lange termijn effecten (afbreuk hersencellen, aantasten van organen, Korsakov).

• De kennis over de direct merkbare effecten komt door eigen ervaringen of observaties in de omgeving. 
Dit beeld leeft dus sterk en kan ook een factor zijn in houding/ gedrag.

• De kennis over de lange termijn effecten is opgedaan uit tweede hand (media/ouders) en is vaak nog erg 
abstract. Velen weten dat het bijvoorbeeld impact kan hebben op de hersenen en andere organen. 

Het kennisniveau rondom 
schadelijkheid/ negatieve 

effecten van alcohol is 
beperkt 

Kennis alcohol

Het kennisniveau over de gevolgen van alcohol is beperkt en staat ver af van de eigen realiteit. 



Quotes kennis alcohol
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Alcohol is volgens 
mij ook 
geclassificeerd als 
drug, dus een 
positieve eigenschap 
zou kunnen zijn dat 
je door alcohol een 
leukere avond kan 
hebben.

Naast dat de dag na het 
nuttigen van alcohol 
bewijst dat het slecht voor 
je is, denk ik dat het ook 
tamelijk slecht is voor 
organen zoals je lever.

Voor mijzelf zou de grens zijn 
als ik merk dat ik alcohol boven 
bepaalde dingen stel. Zoals 
vrienden of school.

Het besef dat het 
slecht voor je is, is er 
niet omdat het bij 
jongeren vaak nog niet 
voelbaar is. Wanneer je 
iets ouder wordt krijg 
je steeds meer last van 
de gevolgen van het 
nuttigen van alcohol, 
waardoor je ook sneller 
zonder kunt/wilt.

Alcohol is een downer
dus je kunt er 
bewusteloos van raken. 
En op lange termijn en 
bij veel gebruik is het 
schadelijk.

Ik denk dat té veel voor 
mij betekent als je 
moet overgeven van de 
drank en/of je de 
volgende dag tot drie 
uur 's middags een 
kater hebt.

Ik zou niet weten hoe 
schadelijk het is in de 
hoeveelheid wat ik drink! 
Ik sta er eigenlijk ook 
nooit bij stil.

Ik denk als je 
gewoon normale 
hoeveelheden drinkt 
dat het niet gelijk 
schadelijk zat zijn. 
Maar als je elke dag 
10 blikken ofzo 
drinkt dan geloof ik 
wel dat dit schadelijk 
kan zijn ja.

Je hersencellen kunnen 
afsterven door alcohol en je 
lever moet je hele lichaam 
ontgiften wanneer je alcohol 
drinkt. Vooral voor jongeren 
kan het een gevaar zijn i.v.m. 
nog ontwikkelende hersenen.
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Naast dat alcoholische drankjes de standaard zijn, heeft het qua smaak ook de voorkeur om te drinken. Vooral 
wanneer je meerdere drankjes van hetzelfde drinkt, heeft bier/wijn de voorkeur boven frisdrank: dat gaat vervelen.

De smaak van 
alcoholische drankjes 

speelt een rol

Op bovenstaande momenten is alcohol drinken direct ook de standaard.
Wanneer je géén alcohol wil drinken moet je het aangeven, anders gaat iedereen er vanuit dat je meedoet.

Alcohol drinken is de 
norm

Alcohol wordt altijd in gezelschap gedronken in het weekend, met uitgaan, na de wedstrijd in de kantine of op 
speciale gelegenheden. 

Alcohol hoort bij 
bepaalde momenten 

Alcohol staat gelijk aan ontspannenheid en gezelligheid. Het maakt mensen losser, gezelliger en minder serieus.Alcohol is sfeer 
verhogend

Er wordt geen groepsdruk ervaren en de groep staat niet afwijzend tegenover vrienden die geen alcohol willen 
drinken. Echter, zij wijken in dat geval af van de hierboven genoemde standaard – waarvoor er verantwoording 
afgelegd moet worden. Er is dus wel degelijk sprake van een bepaalde mate van groepsdruk. 

Groepsdruk speelt 
(g)een rol 

Houding 1/2

• Jongeren staan heel positief tegenover alcohol. 
• Alcoholische drankjes zijn in het weekend en/ of met vrienden/ op speciale gelegenheden de standaard. 
• Plattelandsjongeren geven aan alcohol te drinken, omdat ze dat zelf willen, zonder dwang en om diverse redenen.
• Hoewel het niet zo wordt ervaren, speelt de groep wel degelijk een grote rol door de ‘standaard’ die gevormd en in stand gehouden wordt. 
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Bob-en is een veelvoorkomende noodzaak op het platteland, waarbij niet of nauwelijks gedronken dient te worden 
(soms worden een paar drankjes aan het begin van de avond nog wel geaccepteerd).

Alcohol en autorijden 
gaat niet samen

Wanneer je uitgaat zonder alcohol, is het of omdat je de Bob bent (of i.v.m. ziekte), of omdat drugs de voorkeur 
heeft. 

Bij uitgaan hoort ’los 
kunnen gaan’

De grens wanneer alcohol té veel/ problematisch/ schadelijk is, staat in perceptie (ver) af van het alcoholgebruik 
van de jongeren. Pas wanneer je aan het verslavingsbeeld voldoet (niet meer zonder kunnen/ alleen / elke dag 
drinken) is het problematisch of overmatig. Alleen in het weekend (veel) drinken is niet een probleem. 

Overmatig alcohol 
gebruik gaat niet over 

mij

Geen regels nodig

Mixdrankjes (met sterke drank) worden liever thuis gedronken vanwege de hoge kosten. Tegelijkertijd motiveert 
de prijs juist om voor bier of wijn te kiezen, wanneer dit dezelfde prijs heeft als frisdrank. 

Prijs alcohol is van 
invloed 

Voorafgaand aan het drinken wordt geen maximum aan alcoholische drankjes bedacht (zowel op groeps- als op 
individueel niveau). De gezelligheid en de gevoelsmatige grens zijn het belangrijkste.

Houding 2/2

De doelgroep ziet de eigen omgang met alcohol niet als problematisch en /of overmatig. Gevoelsmatig gaan zij heel ‘normaal’ en 
verantwoordelijk om met alcohol: losgaan hoort erbij, is beperkt tot het weekend en er wordt niet gedronken als iemand moet rijden.
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Alcohol drinken moet leiden tot minder verlegenheid, losbandigheid en daarmee gekkere/ memorabele 
gebeurtenissen. 

Alcohol drinken heeft een 
functie

Wanneer je geen alcohol drinkt, moet dit aangegeven en uitgelegd worden. 
Voornamelijk bij uitgaan is 

(bovenmatig) alcohol 
drinken de norm.

Alcohol wordt gedronken in gezelschap, op feestjes/ tijdens uitgaan, in het weekend, bij de “derde helft” (na de 
wedstrijd) of op speciale gelegenheden.
o Op deze momenten is het standaard dat er alcohol wordt gedronken.

Op specifieke momenten 
wordt er alcohol 

gedronken

Het eigen gedrag wordt als 
verantwoordelijk 

gepercipieerd

Stoppen met drinken gebeurt alleen als iemand zich niet (meer) goed voelt of wanneer de avond is afgelopen. 
Tot die tijd (einde avond) wordt er in de regel doorgedronken.

Stoppen met drinken heeft 
een reden nodig

Men stopt met drinken als ze het gevoel van controle verliezen.
NB. Wanneer iemand uit de groep geen alcohol (meer) drinkt, wordt hier naar gevraagd of een grapje over 
gemaakt, maar vervolgens wel geaccepteerd.

Gedrag 1/3
Het gedrag is een direct gevolg van de houding ten aanzien van alcohol. Het gedrag kan als volgt worden samengevat: 

Het drinken van alcohol 
gaat gepaard met en/of 

leidt tot (vet) eten

Tijdens het (in)drinken thuis of in de keet wordt vaak chips gegeten of de frituur aangezet. Na afloop van een 
avond wordt een bezoekje gebracht aan de snackbar, döner-zaak of iets soortgelijks. 
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Zowel hard- als softdrugs kunnen een reden zijn om over te stappen op frisdrank of water. Drugsgebruik

Wanneer iemand kort of langdurig ziek is en/ of antibiotica gebruikt wordt er niet of minder gedronken.Gezondheid

• Studie/ tentamens
• Werken de volgende dag 
• Voetballen/ andere sport de volgende dag

• Wanneer je de Bob bent, de Bob drinkt weinig tot niks. 

Verantwoordlijkheden die 
niet samengaan met 

alcohol

Bijvoorbeeld met Carnaval wordt juist standaard teveel gedronken. Op dit soort evenementen kan dronken een 
doel zijn en niet alleen een gevolg. Tevens zijn op dit soort evenementen ook vaak ouders aanwezig die zelf ook 
(veel) alcohol drinken. Dit maakt dat het nog normaler is om (veel) te drinken. 

Lokale grote feesten

Gedrag 2/3

Redenen om van het ‘standaard’ gedrag af te wijken: 

Het gedrag ten aanzien van alcohol is aangeleerd, genormaliseerd en geconformeerd aan het gezelschap. 



Gedrag 3/3
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Aantallen
De hoeveelheid drank die wordt gedronken 
verschilt tussen mannen en vrouwen. Ook 
is er verschil tussen laag-alcoholische en 
sterke dranken.
• Laag alcoholische en sterke dranken 

worden met elkaar afgewisseld: met 
name shotjes (pure sterke drank) zijn 
populair in aanvulling op een laag-
alcoholisch drankje zoals bier, wijn of 
cider.

• Mannen geven aan op een avond 
makkelijk tussen de 10 en 25 
alcoholische drankjes te drinken.

• Voor vrouwen ligt dit aantal over het 
algemeen lager tussen de 8 en 15 
alcoholische drankjes per avond.

Soorten drank
• Sterke drank: wodka, rum en gin varianten 

populaire dranken om te mixen met 
frisdrank.

• Laag-alcoholische dranken: voor mannen is 
bier het meest populair. Ook vrouwen 
drinken bier, maar kiezen vaker voor een 
zoet alternatief zoals rosé-bier, cider of wijn. 

Voornamelijk wanneer er eerst ingedronken 
wordt (in de keet of thuis) wordt er meer en 
sterker gedronken: mixdrankjes zijn thuis 
goedkoper.



Quotes houding & gedrag
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Ik wist op “jongere” 
leeftijd mijn grenzen 
een stuk minder goed 
dan nu.

Meestal bedenk ik niet 
van te voren hoe veel ik 
ga drinken. 

Ik stop met drinken als 
de kroeg dicht gaat. 
Dan ga ik meestal naar 
huis of we doen bij 
iemand thuis nog even 
een borreltje.

Veel jongeren drinken 
geen alcohol omdat dat 
ze nog met de auto naar 
huis moeten rijden.

Ik hou me niet bezig met 
hoeveel ik of mijn 
vrienden drinken: drinken, 
drinken, drinken en als 
het op is nieuwe halen en 
meenemen voor vrienden 
als zij ook nog willen.

De reden dat ik drink is 
omdat “iedereen het 
doet” en ik vind het ook 
gewoon lekker en het is 
gezellig.

Een positief iets aan alcohol vind 
ik dat als je wat op hebt je net 
wat vrolijker en losser bent. 
Alcohol kan daarom  in het café 
tot leukere situaties lijken dan 
wanneer je nuchter bent.

Nu ik dit typ besef ik dat 
er eigenlijk nooit de 
vraag wordt gesteld wat 
je wilt drinken.

Als je in het weekend 
elke keer jezelf 
dronken drinkt is dat 
veel, maar heb je het 
nog in de hand.

Ik drink vaak wel als je de 
volgende dag geen speciale 
planning hebt of als er iets te
vieren valt.

Als ik een beetje moe 
begin te worden dan 
drink ik ook nog wel is 
meer, zoals ze zeggen 
inkakken= bijpakken 
haha.

Het is simpelweg lekker 
om een drankje te 
nuttigen. 



Rol van de sociale omgeving | Vrienden
• Alcohol drinken gebeurt voornamelijk in het gezelschap van vrienden (overvloedig). 
• Alleen (zonder andere mensen) wordt er niet gedronken en met familie in beperkte mate. 

• Het is standaard om in het weekend af te spreken met vrienden en samen in de keet te zitten 
of uit te gaan. 
o Het is (zoals reeds vermeld) tijdens deze momenten de norm om alcohol samen te drinken. 
o Er is geen gevoel van groepsdruk onderling, maar iedereen conformeert zich wel naar de 

samen gecreëerde norm. 
o Wanneer je afwijkt van de norm, moet dit specifiek genoemd worden en wordt hier 

waarschijnlijk een grapje over gemaakt.
o Niemand zegt iets aan te trekken van dergelijke grapjes en te drinken wat hij/zij zelf wil.

• Het samen drinken zorgt voor meer drinken 
o Er wordt drank gehaald voor de hele groep: er wordt uitgegaan van het standaard drankje 

dat de groep drinkt.
o Je drinkt in het tempo van de snelste drinker: wanneer het drankje op is, wordt er direct 

nieuwe drankjes gehaald/ bijgeschonken. 
o Je drinkt in rondjes: iedereen haalt evenveel rondjes drank. 
o “Meedoen is gezellig doen”. Wanneer iemand niet meer mee wil drinken wordt met een 

grapje geprobeerd iemand over te halen nog een drankje te doen.
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Hoewel groepsdruk geen negatieve rol speelt als het gaat om onder druk alcohol drinken, zorgen groepsprocessen er wel degelijk 
voor dat er (veel) alcohol gedronken wordt.



Quotes sociale omgeving | Vrienden
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Als iemand al nieuw 
bier voor me heeft 
opengemaakt dan 
drink ik hem toch 
nog leeg terwijl ik 
eigenlijk tegen 
mezelf had gezegd 
dat ik niet meer 
wilde.

Iedereen doet eigenlijk 
mee, tenzij er iemand de 
Bob is, deze drinkt dan 
niet!

Ik heb niet altijd zin om 
te drinken. Maar als de 
rest dan gaat drinken 
en we spelletjes gaan 
doen, dan vind ik het 
wel gezellig om mee te 
doen en heb ik er na 
een paar slokken ook 
zin in.

Ik heb een vriendinnen 
groepje van 5 
personen waar ik 
eigenlijk op een 
gemiddelde 
vrijdag/zaterdag avond 
mee ben: eerst 
indrinken, dan naar 
een buurtfeest om 
drankjes te doen. 

Als ze een grapje 
maken dat ik niet 
meer wil drinken 
zeg ik gewoon 
zoiets als: 'Ja, je 
moet vooral meer 
drank in mij 
gieten als je wilt 
dat ik over je 
heen kots.’

Op een normaal feestje 
bijvoorbeeld drinken ik 
en mijn vriendinnen om 
meer los te komen en 
meer zin te krijgen om 
te dansen.

Je kan teveel 
drinken doordat 
mensen te snel 
drinken en dus ook 
heel de tijd drank 
voor jou mee nemen 
of het is zo gezellig 
dat je niet in de 
gaten hebt dat je 
teveel drinkt.

Ik kijk er de hele 
week naar uit om 
lekker te drinken 
en los te gaan in 
het weekend.



Rol van de sociale omgeving | Familie, school 
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• Ouders staan tolerant tegenover alcoholgebruik van hun kinderen. 
o Dat de kinderen gaan drinken staat vast, de vraag is alleen op welke leeftijd. 
o Een deel probeert door middel van beloningen (betalen van rijbewijs) aan te 

moedigen om zo laat mogelijk te beginnen.
o Ouders vergelijken de huidige tijd met hun eigen tijd, waarbij alcohol drinken vanaf 

16 wettelijk was toegestaan.

• Ouders faciliteren de beschikbaarheid van alcohol, met name bij de eerste ervaringen. 
o Het wordt thuis aangeboden om te proberen, maar ook regelmatig gekocht (voor in 

de keten). 

• Er zijn thuis weinig regels rondom alcoholgebruik.  
o Dit beperkt zich tot “ niet teveel drinken” en/ of “geen overlast veroorzaken” 
o De sociale controle op plattelandsgebieden speelt hierbij ook een rol. Ouders kennen 

de ouders van vrienden/vriendinnen van hun kinderen. Daardoor is er veel openheid 
en vertrouwen, maar ook een gezamenlijk goedkeuren.

• Gezinnen/ ouders spelen een grote rol in het genormaliseerde beeld dat onze 
doelgroep heeft van alcohol.

o Thuis wordt ook gedronken door familieleden (grootouders/ ouders/ broers/ 
zussen). Dit wordt zowel gezien als gehoord in de verhalen.

• Op school/ studie lijkt voornamelijk preventief aandacht te zijn voor de gevaren van 
drugs. Verder is alcohol alleen een onderwerp van gesprek, wanneer het weekend 
wordt nabesproken. 



Quotes sociale omgeving | Familie, school 
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Opa vroeg of ik een 
biertje wilde, ik dacht 
hierbij eigenlijk niet 
na om het eventueel 
af te wijzen. Ik had er 
wel trek in en het is 
eigenlijk ook gewoon 
uit gewoonte.

Mijn ouders vergelijken 
de regels heel erg met 
vroeger, zeker met op 
welke leeftijd zij zelf 
begonnen met drinken 
(16 jaar), dit is waarom 
ze er vrij soepel in zijn.

In de kroeg in het dorp 
kent iedereen elkaar 
en gunt iedereen 
elkaar ook veel. Ik 
denk dat ouders 
daarom hun kind 
eerder naar de kroeg 
laten gaan in een dorp 
omdat ze ervan uit 
gaan dat het wel goed 
komt.

Andere ouders hebben 
ook geen regels, zolang 
we maar geen overlast 
veroorzaken..

We maken op 
zondag ochtend 
wel eens grapjes 
als m’n vader het 
zwaar heeft: hij 
drinkt vaak te 
veel bier.

In het dorp krijgt 
iedereen van iedereen 
overal drank, we zijn 
heel erg makkelijk naar 
elkaar toe.

Toen ik en mijn 
vrienden alcohol 
begonnen te drinken 
op een gewone 
zaterdagavond werd 
dit door de ouders 
betaald.



Campagnerichting
Toelichting
Aan het einde van het onderzoek hebben we kort voorgelegd wie de afzender van het onderzoek is en de intentie kenbaar 

gemaakt om een campagne te maken waarin alcohol drinken ontmoedigd moet worden. Op de vraag op welke manier 
VWS de jongeren het beste kan overtuigen om minder/ geen alcohol te drinken, is geen eenduidig antwoord gegeven. Aan 
de rechterkant van deze slide bieden we een overzicht van de verschillende ‘richtingen’ die zijn voorgelegd. 

Uitkomsten
Er is geen unanieme winnaar als het gaat over de te kiezen richting:
• “Informeren over schadelijke effecten” spreekt aan omdat deze kennis niet voor handen is. Met name het idee dat 

hersenen aangetast kunnen worden heeft impact. 
o Dit kan mogelijk ook een onderzoek effect zijn, doordat het bewustzijn van de deelnemers over het eigen 

alcoholgebruik door deelname verhoogd is. 
• Handhaving op/ boetes voor rijden onder invloed spreekt aan omdat het overeenkomt met de eigen houding: rijden en 

alcohol gaat niet samen en zou dus terecht zijn als daar hard op gehandhaafd wordt. De vraag is of deze invalshoek 

invloed zal hebben op het reguliere gedrag (als iemand niet rijdt), dan doe je namelijk niemand kwaad.
• Het gebruik maken van influencers spreekt aan, omdat informatie dan afkomstig is van gepercipieerde ‘peers’: iemand 

die weet hoe het is, en zelf vergelijkbare ervaringen heeft, komt geloofwaardig over.
• Los van de gegeven opties, gaven sommige aan dat met name de omgeving een belangrijke rol speelt. Niet alleen 

jongeren zouden aangesproken moeten worden, maar ook ouders. 
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Kennisniveau: informatie over 
schadelijke effecten

Influencers die zelf ook niet 
drinken

Influencers die slechte 
ervaringen met alcohol hebben

Strengere handhaving op 
alcohol gerelateerde zaken

Hogere boetes uitdelen op 
alcohol gerelateerde 

overtredingen

Richtingen



Quotes Campagne
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Persoonlijk zou ik op kennisniveau het 
meest getriggerd worden om minder of 
geen alcohol te drinken. Dit komt 
omdat ik lang niet alles weet over de 
schadelijke effecten.

Ook zal het vast helpen 
wanneer ook ouders en 
mensen van 
middelbare leeftijd niet 
of minder drinken (of 
dit niet meer als 
gewoon laten lijken).

Misschien dat je iets 
meer op de feiten 
gedrukt moet worden 
en niet alleen maar; 
“alcohol drinken is 
slecht voor je”.
Iets meer toelichting 
hoe groot de kansen 
zijn enz.

Dat het veel met je 
geheugen en 
hersencapaciteit doet 
zou ik van schrikken.

Dat het veel met je 
geheugen en 
hersencapaciteit doet 
zou ik van schrikken.

Als ik een keer een boete heb 
gehad voor openbaar 
dronkenschap denk ik dat ik 
dat erg vervelend zou vinden 
en zeker wat beter opletten.

Ik weet niet of ik zou 
stoppen met alcoholische 
drankjes, want naast alcohol 
is het meeste andere 
drinken ook wel op de 1 of 
andere manier slecht voor je 
gezondheid: veel suikers en 
E-nummers bijvoorbeeld.

Persoonlijke 
verhalen van de 
influencers 
waardoor iets is 
misgegaan en wat 
de gevolgen zijn 
spreken mij aan. 
Persoonlijke 
verhalen blijven 
vaak beter 
hangen dan een 
waarschuwing. 



Wrap up
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Conclusies 1/3

Het kennisniveau rondom alcohol in het 
algemeen, het gebruik ervan en de 
schadelijke effecten op lange termijn is 
beperkt.

• Het is een uitdaging om het 
kennisniveau te verhogen: 
plattelandsjongeren die volgens de 
norm overmatig alcohol gebruiken, 
doen dit volgens de eigen norm niet. 
Het gevolg hiervan is dat informatie 
rondom het thema overmatig 
alcoholgebruik niet snel aankomt bij 
de doelgroep.  
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De normalisering, gewoonte en positieve 
houding maken dat plattelandsjongeren 
tijdens een samenzijn overmatig alcohol 
drinken.

• De exacte mate ervan verschilt, maar 
overmatig is gebruikelijk.

• Drinken gaat door totdat er een grens 
over is gegaan ( lees: te veel en dus 
overmatig) of tot de avond voorbij is.

Het kennisniveau, de houding en het uiteindelijke gedrag ten aanzien van alcohol zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door een
beperkt kennisniveau is de houding ten aanzien van alcohol zeer positief, wat zich uit in een beperkte begrenzing van alcoholgebruik.

Acceptatie en normalisering zijn belangrijke factoren als het gaat om overmatig alcoholgebruik op het platteland. 

Kennis GedragHouding

Mede door het ontbreken van de juiste 
kennis is de houding ten aanzien van 
alcohol positief.  

Een andere grote oorzaak hiervan is dat 
alcohol drinken in een sociale context als 
normaal wordt beschouwd. 

• Ook hier ligt een uitdaging: het 
doorbreken van een vastgeroeste 
gedachte (positieve houding en de 
norm).



Conclusies 2/3 

Extrinsiek
• Saamhorigheid: iedereen doet mee (ook drank wordt standaard voor iedereen 

gehaald)
• De norm is dat er alcohol gedronken wordt: iedereen drinkt (routine, gewoonte)
• Het is sfeer verhogend: de sfeer op de avond is losser, minder serieus en daarmee 

gezelliger
• Bepaalde hoeveelheid muntjes gekocht: opmaken
• Iets vieren

Intrinsiek
• Het geeft een fijn gevoel
o Meer op gemak voelen, minder verlegen, losser, vrijer dansen
o Ontspanning, achterlaten van de week/ stress/ drukte

• Smaak
• Vermoeidheid minder voelen, langer door kunnen gaan 
• Enthousiasme over de avond: feeststemming
• Niet willen teleurstellen: iemand vraagt het of biedt het aan
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• Slechte effecten op lange termijn (hersenen, lever)
• Nadelige effecten op korte termijn (kater, minder scherp) 
• Geld, wanneer er buiten de deur alcohol wordt gedronken
• Autorijden 
• Verplichtingen dag(en) erna (sporten, studeren, werken)
• Wanneer anderen niet drinken 

Drijfveren (Potentiele) Barrières

Op basis van kennis, houding en gedrag kunnen we onderstaande drijfveren en (potentiële) barrières destilleren:



Conclusies 3/3
• Plattelandsjongeren kenmerken zich door de plattelandscultuur: ons-kent-ons, 

sociale controle en sociaal conformisme. 
• Zij groeien op met diverse gelegenheden die in steden niet of nauwelijks 

voorkomen,  waarbij (veel) alcohol wordt gedronken. 
• Zij kunnen drinken op plekken waar vaak weinig/ geen controle of toezicht is op 

alcohol en waar het in veel gevallen zelf gefaciliteerd wordt (of door de ouders).  

Invloeden vanuit de omgeving zijn groot:
• Ouders dragen bij aan de normalisering van overmatig alcoholgebruik. Ook bij 

ouders lijkt het kennisniveau rondom de schadelijke effecten van alcohol beperkt. 

Bovendien, lijkt het gebruik gebagatelliseerd te worden gebaseerd op eigen 
ervaringen (gebruik nu en in verleden). 

• De samenlevingen op het platteland zorgen er tevens voor dat normalisering in 
stand wordt gehouden. Als groep wordt het eigen gedrag en dat van de jongeren 
goedgekeurd en geaccepteerd.

• Media en/ of scholen spelen geen rol van betekenis als het gaat om 
kennisoverdracht en/ of houding binnen het thema. 

o Ofwel er wordt überhaupt geen aandacht aan besteed. 
o Of de boodschap komt niet aan i.v.m. het niet identificeren met de doelgroep die 

overmatig alcohol gebruikt.
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Aanbevelingen 
• In beginsel lijkt het verhogen van het kennisniveau een start om impact te 

bewerkstelligen: het kennisniveau van ouders en jongeren. Het gaat dan vooral om de 
schadelijke effecten van alcohol op lange termijn door middel van (in perceptie) 
gemiddeld/ normaal alcoholgebruik. Dat laatste is van belang om plattelandsjongeren als 
onderdeel van de doelgroep te laten vallen. 

o Concretiseer de gevolgen van alcohol zoveel mogelijk, noem waar mogelijk aantallen 
van de hoeveelheid alcohol die leidt tot welke schade. Dit is belangrijk om de 
doelgroep aangesproken te laten voelen en de urgentie over te brengen. 

• De overheid is een belangrijke partij hierbij, maar vanuit doelgroep perspectief niet de 
meest aansprekende (of impactvolle) afzender. Peers/ influencers zijn dat wel. Het is 
aan te raden om een dergelijke aanpak te overwegen als strategie waarbij niet alleen 
issues van ervaringsdeskundigen wordt gebruikt maar ook influencers die in sociale 
context nee zeggen tegen alcohol (alleen of als groep)
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We adviseren niet voor één van de vijf voorgelegde campagnerichtingen, maar voor een combinatie van zowel het kennisniveau verhogen als 
het inzetten van influencers. Mogelijk kunnen beide gecombineerd worden.  
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