Landelijke studiedag
Alcohol Toezicht 2016
De studiedag voor beleidsmakers en toezichthouders
Drank- en Horecawet, om nieuwe kennis op te doen
en ervaringen te delen.

8 september 2016, Bunnik
Aanmelden via: www.lokaalmiddelenbeleid.nl

Expertisecentrum handhaving DHW

Studiedag Alcohol Toezicht 2016
09.00 - 09.30
09.30 - 09.40
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Welkomstwoord door dagvoorzitter
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09.40 - 11.10
Plenaire ochtendsessie: Waar staan we in Nederland als het gaat om alcohol en het toezicht daarop?
		
3 korte presentaties:
		
• Stand van zaken opvang alcoholintoxicaties, Bas Zegers, kinderarts-sociale pediatrie MMC
		
• Peilstation: actuele drinkcijfers jongeren, Karin Monshouwer, senior onderzoeker Trimbos-instituut
		
• Naleving van de leeftijdsgrens 2016, beleidsmedewerker Ministerie van VWS
		
Keynote:
		Zijn gemeenten voldoende toegerust om het toezicht uit te oefenen? Een kijkje over de grenzen van het DHW
toezicht. Prof. dr. Heinrich Winter, hoogleraar bestuurskunde aan de RUG en directeur van Pro Facto
11.10 - 11.30

Koffiepauze

11.30 - 12.30

Sessieronde 1

Sessie 1.1	
Openbaar dronkenschap: Amersfoortse pilot om dronken jongeren en hun ouders te confronteren met
camerabeelden van BOA en politie.
Caroline van Ferneij, Politie Amersfoort
Sessie 1.2	Hoe kan je met gedragsbeïnvloeding verantwoord alcohol verkopen en gebruiken stimuleren?
Gedragspsychologen van Objectief en Dijksterhuis & van Baaren
Sessie 1.3
De mogelijkheden en moeilijkheden van de ‘weekendpool’: ervaringen uit een pilot in Rotterdam.
		
Gemeente Rotterdam en Raymond Berens, POCN Maatwerk/eigenaar ROAC
12.30 - 13.30

Lunchbreak en informatiemarkt

13.30 - 15.00

Sessieronde 2

Sessie 2.1
Innovatieve aanpak alcohol gerelateerd uitgaansgeweld in ‘s Hertogenbosch
		
Hein Maas, gemeente ‘s Hertogenbosch
Sessie 2.2
NVDI workshop over hoe toezichthouders en gezondheidsbevorderaars elkaar kunnen ondersteunen.
		
Nederlandse Vereniging Drank- en Horecawet Inspecteurs
		
Ivanka van der Veeken, GGD West-Brabant
Sessie 2.3
Het inzetten van testkopers: wat is de juridische stand van zaken en welke praktijkervaringen zijn er opgedaan?
		
Roxanne Sabbé, jurist en inspecteur Drank- en Horecawet
		Wim van Dalen, directeur Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Gemeente met praktijkervaring
15.00 - 15.20

Pauze

15.20 - 16.15	Plenaire middagsessie: Lancering van de landelijke themaweek “NIX zonder ID”
• ‘NIX Zonder ID’- film
• Paneldiscussie: Wat is nodig om de naleving te verhogen, hoe geven we dat vorm tijdens de themaweek
en zetten we dat voort na de themaweek?
16.15 - 16.30

Afsluiting van de dag, wat zijn de lessen van vandaag?

16.30 - 17.30

Alcoholvrije borrel

Dagvoorzitter: Hadassah de Boer

Datum/locatie
Donderdag 8 september. Locatie Postillion Hotel Bunnik te Bunnik.

Bereikbaarheid en parkeren
Postillion Bunnik is centraal gelegen, aan de snelweg A12. Ook per openbaar vervoer goed te bereiken: 10 minuten lopen vanaf
station Bunnik.

Doelgroep
De studiedag is primair gericht op gemeentelijke beleidsmakers, bestuurders, toezichthouders en vergunningverleners die met de
praktijk van toezicht en handhaving van de Drank- en Horecawet te maken hebben. Maar ook professionals uit de preventiewereld
zijn van harte welkom.

Deelnamekosten en betaling
Kosten: € 195,- euro per persoon. Vroegboekkorting: € 165,- als u zich inschrijft vóór 15 juli 2016.

Verhindering of annulering
U kunt kosteloos annuleren tot twee weken voor aanvang van de dag. Daarna brengen wij de deelnamekosten in rekening.
Bij verhindering kunt u uiteraard kosteloos een collega/vervanger in uw plaats laten deelnemen.

Informatie
Vragen over de inhoud van het programma: Pien van Leeuwen, lokaal@trimbos.nl.
Vragen over logistiek of aanmelding: trainingsbureau@trimbos.nl, (030) 29 71 172.

Aanmelden via: www.lokaalmiddelenbeleid.nl
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