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Voorwoord  

Ik ben Lonneke Ziemerink en inmiddels twee jaar werkzaam bij jongerenorganisatie TeamAlert.  

De organisatie heeft als doel jongeren veilig, gelukkig en gezond door het leven te laten gaan. Niet door een 

belerend vingertje, maar juist door met ze in gesprek te gaan over maatschappelijk onderwerpen die er voor 

hen toe doen. TeamAlert heeft impact! Dit komt doordat de organisatie het persoonlijk maakt en jongeren 

op een originele, humoristische en directe manier benadert. Dankzij wetenschappelijke onderbouwing bin-

nen de interventies, weet TeamAlert daadwerkelijk te overtuigen en gedragsverandering bij jongeren teweeg 

te brengen.  

Eén van de maatschappelijke thema’s waar TeamAlert zich mee bezighoudt is drugsgebruik in het verkeer. 

Het afgelopen jaar kwamen we erachter dat drugsgebruik veel minder in een taboesfeer zit, dan we bij 

TeamAlert aanvankelijk dachten. Jongeren hebben er geen problemen mee om openlijk over hun eigen 

drugsgebruik te praten en geven in gesprekken (die we met ze hebben) zelfs toe met drugs op achter het 

stuur plaats te nemen. Dit heeft er voor gezorgd dat we het afgelopen jaar onze focus meer hebben verlegt 

naar dit thema.   

Toen ik twee jaar geleden bij TeamAlert kwam werken had ik een negatieve associatie met drugs. Het thema 

sprak me niet aan en ik wilde ik er ook nooit wat van weten. Door te luisteren naar de jongeren die we weke-

lijks op festivals spreken en er met vrienden over te praten, kwam ik erachter dat ook in mijn eigen omgeving 

het heel normaal is om op een festival een pilletje of wat speed te nemen. Door alle ervaringsverhalen zie ik 

in dat drugs niet alleen maar slecht is. Bij ‘verantwoord’ gebruik kun je er ook heel veel plezier aan beleven.  

Er zijn in Nederland jongeren die drugs gebruiken. Cijfers tonen zelfs een stijging van recreatief drugsgebruik 

onder jongeren aan. TeamAlert ziet dit niet als het grootste probleem. Er is volgens TeamAlert veel te weinig 

bekend bij jongeren over de effecten en gevaren van drugs, waardoor jongeren ondoordachte keuzes  

maken, waaronder achter het stuur kruipen met een pilletje op. Het is daarom des te belangrijker om hier 

aandacht aan te besteden. 

 

Lonneke Ziemerink 

Mei 2018 
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Samenvatting  

Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat drugsgebruik en deelname aan het verkeer een zeer 

gevaarlijke combinatie is. Zeker voor jongeren. Zij hebben nog weinig rijervaring en nemen overmatige  

risico’s. Desondanks is er weinig bekend over de determinanten die ten grondslag liggen aan drugsgebruik in 

het verkeer. Jongerenorganisatie TeamAlert wil met dit onderzoek achterhalen wie de jongeren zijn die 

drugs gebruiken in het verkeer en welke beïnvloedende factoren hieraan ten grondslag liggen. Met als doel; 

achterhalen hoe TeamAlert jongeren kan motiveren geen drugs te gebruiken in het gemotoriseerd verkeer. 

Om de beïnvloedende factoren van drugsgebruik in het verkeer te achterhalen, is het Integrated Change  

Model (De Vries, 2003) als theoretisch kader gebruikt. Dit model veronderstelt dat de intentie om te stoppen 

met drugsgebruik in het verkeer bepaald wordt door de attitude van de gebruiker ten aanzien van drugsge-

bruik in het verkeer, de sociale invloed die hij van zijn omgeving ervaart en door zijn eigen effectiviteit. Het 

model stelt dat deze drie factoren worden beïnvloed door de kennis en risicoperceptie van een jongere over 

drugsgebruik in het verkeer. Ook externe factoren zoals demografische en sociaal-culturele kenmerken oefe-

nen invloed uit op ons gedrag. Ons bewustzijn kan worden beïnvloed door informatie. Tot slot wordt veron-

dersteld dat barrières en vaardigheden een uitwerking hebben op de realisatie van het specifieke gedrag.  

Er is zowel een kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethode uitgevoerd. Dit heeft als belangrijkste  

reden dat er vanuit de literatuur nog weinig bekend is over het onderwerp. Om een goede vragenlijst te kun-

nen opstellen was het noodzakelijk meer informatie over attitudes, motivaties en grenzen van drugsgebruik 

in het verkeer te achterhalen. Dit is gedaan middels 8 diepte-interviews. Met een online enquête waar 364 

respondenten aan meededen konden vervolgens alle onderdelen uit het theoretisch model getoetst worden 

en werd bekeken of er samenhang tussen de determinanten uit het I-change model aanwezig was.  

De voornaamste reden voor jongeren om te stoppen met drugsgebruik in het verkeer zijn de risico’s. De mo-

tivatie van jongeren om hun gedrag m.b.t. drugsgebruik in het verkeer aan te passen blijkt voornamelijk  

samen te hangen met de intentie, de duur en frequentie van drugsgebruik en de drugsconsumptie. Deze  

variabelen hebben invloed op alle fasen van het theoretisch model. Hoe groter de intentie, hoe groter de 

kans dat jongeren daadwerkelijk hun gedrag aanpassen. Jongeren die nog weinig de grens van drugs in het 

verkeer zijn overgegaan, zijn veelal te motiveren te stoppen. Ook de drugssoort die jongeren nuttigen is 

enigszins bepalend voor de motivatie om te stoppen. Daarnaast spelen de predispositie factoren geslacht en 

opleidingsniveau een rol bij het aanpassen van gedrag. Tot slot wordt bij alle respondenten het gedrag beïn-

vloed door externe factoren. Een (sociale) omgeving kan het respondenten makkelijker of moeilijker maken 

om het om gewenst gedrag uit te voeren. 

 

Een festivalbezoek is voor respondenten het moeilijkst om het gewenste gedrag vol te houden. Het is zinvol 

dat TeamAlert hier met het project de Witte Waas aanwezig is om het gesprek met jongeren aan te gaan over 

drugsgebruik in het verkeer. TeamAlert speelt met de Witte Waas echter enkel in op damage control. Om 

jongeren te motiveren geen drugs te gebruiken in het verkeer zijn meerdere interventies tegelijkertijd nodig. 

Allereerst is het ontwikkelen van een sociale norm belangrijk. We moeten het allen normaal gaan vinden 

geen drugs te gebruiken in het verkeer. Voor het bestendigen van een nieuwe norm is tijd nodig. Hoe meer 

organisaties meedoen, hoe groter en sneller de kans bestaat dat een sociale norm wordt overgenomen. 

 

Drugs is er in veel verschillende soorten en maten, hierdoor verschilt het effect en de uitwerking ervan in het 

verkeer enorm. Iedere drugssoort heeft zijn eigen voorlichting nodig. Een campagne kan echter alleen wer-

ken als het met andere instrumenten wordt gecombineerd. Als je jongeren wilt stimuleren geen drugs meer 

te gebruiken in het verkeer, moeten er bijvoorbeeld ook goede handelingsalternatieven aanwezig zijn.  

 

Handhaving in de vorm van de in 2017 ingevoerde speekseltest kan helpen. Hiervoor hoeven niet stelselma-

tig steekproefsgewijs controles uitgevoerd te worden, zolang het gevoel dat je zomaar aangehouden kunt 

worden voor een controle maar gaat opspelen. Tot slot, om het ongewenste gedrag voor te zijn is educatie 

van belang. Voorkomen is immers belangrijker dan genezen. 
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1. Inleiding  

 

1.1 Probleemdefinitie 
Houwing en Hagenzieker (2013) onderzochten dat ongeveer 10% van de ernstig gewonde autobestuurders 

positief was voor drugs. Gecombineerd drugsgebruik, of alcohol in combinatie met drugs kan de kans op een 

ernstig ongeval maar liefst 200 keer vergroten. Nelis en Van Sark (2009) concluderen in onderzoek dat jonge-

ren een grote risicodoelgroep zijn. Drugsgebruik is typisch iets waarbij jongeren zich sterk laten leiden door 

emoties en impulsief gedrag. Ze willen vooral experimenteren en direct genot ervaren, zijn gevoelig voor de 

druk van leeftijdsgenoten en denken niet aan de risico’s voor hun gezondheid of aan het gevaar. Daarnaast 

blijkt uit recent onderzoek van Van Laar & Van Gestel (2017) dat bepaalde drugssoorten, waaronder XTC,  

onder jongeren vanaf 18 jaar licht zijn toegenomen. De geluiden dat er meer drugs wordt gebruikt onder  

jongeren krijgt TeamAlert ook terug van haar voorlichtingsmedewerkers, die wekelijks met jongeren in  

gesprek gaan over het onderwerp.  

 

TeamAlert is momenteel de enige organisatie die zich specifiek richt op drugsgebruik in het verkeer. Dit doet 

de organisatie met het drugsproject - de Witte Waas. Tijdens de Witte Waas maakt TeamAlert jongeren  

bewust van de gevaren van drugs, in combinatie met alcohol in het verkeer. Op festivals spreken voorlich-

tingsmedewerkers van TeamAlert feestende jongeren hierover aan. Het doel van de Witte Waas is dat jonge-

ren het vanzelfsprekend vinden dat de bestuurder nuchter is en dat ze afspreken om veilig thuis te komen. 

Door vrienden te betrekken in het gesprek wordt ingespeeld op het sociale aspect: groepsdruk, de sociale 

norm en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige terugreis.  

 

Hoewel de Witte Waas voor TeamAlert een belangrijk profileringsproject is waarmee veel jonge festivalbe-

zoekers worden bereikt, is dit project in kwalitatief opzicht een van de minst sterke projecten. Dit komt deels 

voort uit het gebrek aan specifieke kennis (zowel intern als extern) over de beweegredenen van de doel-

groep, welke met drugs op achter het stuur kruipt. TeamAlert wil met dit onderzoek achterhalen wie de  

jongeren zijn die drugs gebruiken en welke determinanten er ten grondslag liggen aan het drugsgebruik in 

het verkeer. Hiermee kan een antwoord worden gegeven op de hoofdvraag ‘Hoe kan TeamAlert jongeren 

motiveren geen drugs te gebruiken in het verkeer.’ Met de deelvraag ‘Hoe kan marketing hierbij een rol  

spelen’ wil ik de opdrachtgever vervolgens concreet advies geven over een goede aanpak.  

Voor de afbakening van het onderzoek is gekozen om het onderzoek te richten op jonge verkeersdeelnemers 

in de leeftijd van 18 tot 24 jaar. De motivatie voor deze afbakening komt voort uit onderzoek van Nelis en Van 

Sark (2009). Zij concluderen dat ons menselijk brein pas rond ons 25e levensjaar volgroeid is. Tot die tijd 

maakt het brein allerlei ontwikkeling door. Wat het extra ingewikkeld maakt, is dat de verschillende hersen-

gebieden niet tegelijkertijd en in hetzelfde tempo rijpen. Dit verklaart het typische, onlogische en dikwijls 

riskante gedrag dat jongeren kunnen vertonen. (pp. 19-20) Daarnaast is deze groep een verhoogde risico-

groep door het gebrek aan rijervaring. Tot slot zijn jongeren gevoeliger voor groepsdruk. Dit uit zich in risico-

gedragingen als rijden onder invloed, afleiding in het verkeer of snelheidsoverschrijdingen. De onderzoeks-

doelgroep is de recreatieve drugsgebruiker. Goossens (2012) stelt dat voor drugsverslaving een andere  

aanpak nodig is waar TeamAlert zich niet op richt. 

1.2 Centrale onderzoeksvraag: 
Hoe kan TeamAlert jongeren motiveren geen drugs te gebruiken in het gemotoriseerd verkeer? 

Deelvragen: 
1. Wie is de doelgroep jongeren die drugs gebruikt?  

2. Wat zijn de drijfveren voor jongeren om drugs aan te schaffen? 

3. Wat zijn de beweegredenen van jongeren om met drugs op deel te nemen aan het verkeer? 

4. Wat zijn grenzen en overwegingen om geen drugs te gebruiken in het verkeer? 

5. Hoe kan marketing hier een rol in spelen?   
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1.3 Definities: 
In de vraagstelling van dit onderzoek komen een aantal begrippen naar voren die verduidelijkt en vertaald 

moeten worden in meetbare begrippen. Hiervoor zal hieronder het begrip worden gedefinieerd. 

 

Determinant 

Onder het begrip determinant stelt Van Dale (2015): beïnvloedende factor die bijdraagt aan het tot stand  

komen of in stand blijven van bepaald gedrag. 

 

Drugs 

Trimbos-Instituut (2015) stelt: de definitie van drugs luidt als volgt: alle stoffen die invloed hebben op het 

centraal zenuwstelsel. Drugs verandert iemands stemming en de manier waarop de gebruiker zichzelf en zijn 

of haar omgeving beleeft. De opiumwet is de officiële wet waar het drugsbeleid onder valt. Deze wet beschrijft 

de middelen waarvan bezit, productie en verkoop in Nederland verboden zijn. Cafeïne, nicotine, lachgas en 

alcohol vallen bij deze omschrijving dus niet onder drugs. Voor dit onderzoek hou ik de opiumwetgeving aan.  

Drugs is volgens Trimbos Instituut (2015) in drie groepen op te delen: 

• Stimuleren:  

Deze drugs geven de gebruiker een wakker en energiek gevoel. Voorbeelden hiervan zijn middelen 

als  cocaïne, XTC en speed.  

• Verdoven:  

Deze drugs geven een ontspannen en vaak ook een slaperig gevoel. Dit zijn middelen als cannabis, 

heroïne en GHB.  

• Veranderen van de waarneming: 

De gebruiker ziet, hoort, ruikt en voelt de wereld om zich heen anders dan normaal. Hij kan soms 

ook dingen zien die er niet zijn (hallucineren). Verandering van de waarneming komt in lichte mate 

voor bij cannabis en XTC, maar vooral bij middelen als paddo’s en LSD. 

 

In Van Hasselts Pubers en Uitgaan (2014) wordt onderzocht dat het effect van drugs niet alleen afhangt van 

het middel zelf, maar ook van de omgeving waarin en de manier waarop het wordt gebruikt en van de per-

soon die het gebruikt. Dat is overigens ook zo bij alcohol. Zelfs bij één en dezelfde persoon kan een middel 

op verschillende momenten verschillende effecten hebben, afhankelijk van hoe diegene zich voelt, wat hij 

heeft gegeten en hoe hij heeft geslapen.  

Soft- en harddrugs 

Opiumwet (2018) concludeert dat de opiumwet onderscheid maakt tussen harddrugs en softdrugs. Hard-

drugs zijn schadelijker voor de gezondheid dan softdrugs. Voorbeelden zijn heroïne, cocaïne, amfetamine, 

XTC en GHB. De risico’s van softdrugs zijn minder groot dan bij de harddrugs. Voorbeelden zijn cannabispro-

ducten (hasj en wiet) en slaapmiddelen.  

Gemotoriseerd verkeer 

Onder gemotoriseerd verkeer wordt een motorvoertuig verstaan. Alle gemotoriseerde voertuigen behalve 

bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, anders dan railvoertuigen. (RVV, 

1990) 
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2. Theoretisch kader 
 

Het gebruik van drugs in het verkeer heeft verschillende redenen. Naast extrinsieke en intrinsieke motivaties, 

liggen er nog meer oorzaken aan drugsgebruik in het verkeer ten grondslag. Een gedrag verklarend model 

kan helpen de verschillende fasen in het proces te ordenen. Er zijn in de literatuur meerdere theorieën die 

van toepassing zijn op motieven en gedrag. Voor dit onderzoek heb ik gekozen om het Integrated Model for 

Behavioural Change ofwel het I-Change model (De Vries et al., 2003) als uitgangspunt te nemen.  

 

Dit model geeft een antwoordt op deelvraag 1: wie is de doelgroep jongeren die drugs gebruikt? En deel-

vraag 4: Wat zijn grenzen/en overwegingen om geen drugs te gebruiken in het verkeer? Ook worden de  

informatiefactoren die de effectiviteit van een interventie bepalen beantwoordt met het model. Deze  

factoren zijn bepalend voor deelvraag 5: Hoe kan marketing hier een rol in spelen?   

2.1 Het I-Change model 
In bijlage 1 is het Integrated Change Model (De Vries et al., 2003), hierna te noemen I-change model, grafisch 

weergegeven. het I-Change model combineert meerdere wetenschappelijke theorieën over de totstandko-

ming van gedrag. Hiermee is het I-Change model een zeer compleet model om bepaald gedrag te verklaren. 

 

Theorieën: 

• Transtheoretisch model (Prochaska & Di Clemente, 1977) 

• Theorie van gepland gedrag (Ajzen, 1985) 

• Goal Setting Theory (Locke and Latham, 1968) 

• Health Belief Model (Janz and Becker, 1984) 

• Social Cognitive Theory (Bandura, 1986) 

 

Volgens Brug et al., (2017) veronderstelt het I-Change Model dat in het proces van stoppen met drugsgebruik 

in het verkeer onder jongeren drie fases van belang zijn. De invloed van de verschillende determinanten kan 

per fase verschillen. De eerste fase in het I-Change model betreft het zich bewust zijn van een probleem.  

Onder bewustzijn vallen de determinanten kennis, risicoperceptie en signalen. Onder bewustzijn wordt  

onder meer verstaan dat we kennis moeten hebben van het gedrag. Dit betekent dat men niet alleen over-

tuigd moet zijn van het risico van drugsgebruik in het verkeer van anderen, maar ook overtuigd moet zijn van 

het persoonlijke risico voor de persoon zelf: ‘als ik drugs gebruik in het verkeer is dit gevaarlijk’, ‘de kans op 

een verkeersongeluk is vele malen hoger met drugs op’. Ook kan drugsgebruik (in)direct gevaar opleveren 

voor de lichamelijke gezondheid. Hoe groter en hoe ernstiger de jongeren de risico’s inschatten, hoe groter 

de kans dat de jongeren het risico willen vermijden en het ongezonde gedrag willen veranderen.  

 

Risicoperceptie valt ook onder bewustzijnsfactoren: ‘ik heb best een groot risico om een ongeluk te veroor-

zaken met drugs op’. Deze factor speelt een belangrijke rol in dit onderzoek. Risicoperceptie ligt voor jonge-

ren namelijk hoger dan gemiddeld. Nelis en Van Sark (2009) stellen dat jongeren niet denken aan de risico’s 

voor hun gezondheid. Ze hebben het gevoel dat ze het wel aan kunnen. Maar ze kunnen zich vaak geen voor-

stelling maken van de zeer negatieve gevolgen van het gebruik van alcohol en drugs voor hun nog ontwikke-

lende brein. Daarnaast lopen jongeren door hun gebrek aan rijervaring een groter risico. De laatste ‘bewust-

zijnsfactor’ zijn signalen (cues) die mensen aan het denken zetten over een bepaald probleem: ‘als ik drugs 

gebruik besef ik me dat ik niet helder kan nadenken’.  

 

Het I-Change Model laat zien dat de bewustzijnsfactoren invloed uitoefenen op de motivationele factoren.  

In de motivationele fase wordt de intentie om te veranderen beïnvloed door iemands 1. attitude, 2. de  

sociale invloed en 3. eigen-effectiviteit.  
1. De attitude ten aanzien van drugsgebruik in het verkeer. Om de intentie tot het juiste gedrag te hebben, 

moeten we allereerst een positieve attitude hebben ten aanzien van dat gedrag. De attitude bestaat uit de 

door de jongere waargenomen cognitieve en affectieve voor- en nadelen van het aanpassen van het  

desbetreffende gedrag aldus, De Vries et al., (2005) 

2. De sociale invloed die de omgeving van de jongere op hem uitoefent ten aanzien van het drugsgebruik in 

het verkeer. Bij sociale invloed worden drie determinanten onderscheiden:  
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- Subjectieve norm. Dit is wat men denkt dat anderen ervan vinden dat je het gedrag uitvoert.  
- Sociale steun of druk. Dit zijn directe externe invloeden van anderen ‘mijn vrienden vinden het niet ok dat 

ik drugs gebruik in het verkeer’ en de waargenomen sociale druk die een jongere voelt om drugs te  

gebruiken.  

- Rolmodellen. Jongeren leren door het observeren van andermans gedrag.  

3. De eigen-effectiviteit van de jongeren ten aanzien van drugsgebruik in het verkeer. Brug et al., (2017)  

stellen dat iemands eigen-effectiviteit om geen drugs te gebruiken in het verkeer de inschatting is van de 

persoon of deze in staat is in alle situaties het gedrag te kunnen uitvoeren: ‘ik vind het moeilijk om op feest-

jes geen drugs te gebruiken als ik met de auto ben’. Het I-Change Model onderscheidt vier soorten eigen  

effectiviteit: routine-, sociale-, stress- en situationele eigen effectiviteit.  

 

De derde fase is de actiefase. Het I-Change Model veronderstelt dat drugsgebruik in het verkeer onder jonge-

ren wordt bepaald door hun intenties om al dan niet drugs te gebruiken in het verkeer. Ook deze fase wordt 

bepaald door de eigen effectiviteit, maar dan veel meer gericht op de moeilijkheden die een jongere onder-

vindt om het nieuwe gedrag vol te houden. De intentie om drugs in het verkeer te gebruiken kan volgens het 

model in drie fasen worden ingedeeld. 1: precontemplatie – ontkenning. Dit is de fase waarin iemand zich 

niet bewust is van het feit dat hij misschien wel een probleem heeft of veroorzaakt: ‘het niet overwegen om 

het drugsgebruik in het verkeer aan te passen’. 2: contemplatie – erkenning. In deze fase is iemand zich be-

wust dat hij misschien wel een probleem heeft en hier zelf verantwoordelijk voor is. Hij wil wel veranderen, 

maar weet alleen nog niet hoe, of denkt niet bij machte te zijn om dit te kunnen: ‘Er is wat aan de hand en ik 

ben verantwoordelijk.’ 3: Preparatie – verkenning. In deze verkennende fase maakt iemand plannen om 

daadwerkelijk iets aan zijn gedrag te gaan doen: ‘Ik kan het anders gaan doen en ik denk erover na hoe.’ Als 

de jongere een half jaar of meer geen drugs meer gebruikt in het verkeer, dan is er sprake van gedragsbe-

houd (maintenance) (De Vries et al., 2003., Brug et al., 2007). 

 

Naast deze drie fasen zijn er in het I-Change model nog een aantal onderdelen te vinden welke invloed uitoe-

fenen op het gedrag. De Vries (2003) stelt dat het I-Change Model de invloed van individuele beperkingen/ 

barrières en vaardigheden erkent op de realisatie van het specifieke gedrag. De vaardigheden van de jongere 

(ability factors), zoals het al dan niet kunnen plannen van acties die nodig zijn om het drugsgebruik in het 

verkeer aan te passen of te stoppen, vergroot de kans dat de intentie om minder drugs te gebruiken in het 

verkeer daadwerkelijk wordt omgezet in dit gedrag. Barrières reflecteren de moeilijkheden die de jongere zal 

tegenkomen op weg naar het gedragsdoel. Er wordt verondersteld dat het daadwerkelijke gedrag het snelst 

wordt bereikt en het langst word volgehouden als er zo min mogelijk barrières zijn voor de jongere.  

 

De externe factoren (predispositie factoren) oefenen invloed uit op de informatie-, motivationele- en  

bewustzijnsfactoren. Deze externe factoren hebben te maken met (genetische) aanleg. In het I-change gaat 

dit om gedragsfactoren (bijv. leefstijl zoals drugsconsumptie). Psychologisch factoren (bijv. persoonlijkheid 

en persoonlijke normen). Biologische factoren (bijv. geslacht en leeftijd). Sociaal-culturele factoren (bijv. de 

groep waarin je drugs gebruikt). Tot slot demografische factoren ofwel de opbouw en samenstelling van de 

bevolking. Met het merendeel van deze factoren kunnen we alleen maar rekening houden: vaak zijn ze niet 

te beïnvloeden. Ze maken wel dat de ene individu zich gemakkelijker laat beïnvloeden dan de ander.  

 

Tot slot stellen De Vries & Mudde (1998) dat gedachten en gevoelens van mensen ten aanzien van een be-

paald gedrag beïnvloed kunnen worden door een voorlichtings- of communicatie-interventie. Zij beschrijven 

dat de effectiviteit van die interventie afhangt van drie factoren: 1. De boodschap moet inhoudelijk op onze 

belevingswereld aansluiten.  2. Het is van belang via welk kanaal een boodschap verspreid wordt. Er moet 

vertrouwen zijn in het kanaal wil de boodschap serieus worden genomen.  3. De boodschap moet afkomstig 

zijn van - een bron - waarvan we iets willen aannemen en betrouwbaar is. Hoe betrouwbaarder en geloof-

waardiger een zender wordt geacht, hoe meer invloed deze heeft op de ontvanger.  

 

Het I-Change model is om verschillende redenen als uitgangspunt genomen in dit onderzoek. Ten eerste is 

het I-Change model de verbeterde versie van het Attitude – Social influence – Efficacy Model (ASE- model, De 

Vries et al., 1998). Het ASE-model is een veelgebruikt en -genoemd model voor het verklaren van gedrag. Er is 

echter wel kritiek op dit model. Het model gaat uit van een prototype mens dat bewuste keuzes maakt. Een 

groot deel van onze keuzes en dus ons gedrag vormt zich echter onbewust. Het ASE-model laat dit buiten 
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beschouwing. Wat er gebeurt tussen intentie en gedrag, hier heeft het ASE-model geen verklaring voor,  

terwijl dit wel heel reëel en alledaags is. In het I- Change model worden deze aspecten wel meegenomen.  

Tot slot is het I-Change Model een relatief jong model dat toch al verscheidende successen heeft geboekt. 

Brug, Van Assema, en Lechner (2017) concluderen dat verschillende gedragingen, zoals stoppen met roken, 

succesvol verklaard zijn door het I-Change Model. Zover bekend zijn er nog geen kritische uitspraken gedaan 

over de waarde van het model voor het verklaren van het gedrag.  

2.2 Toepassing van het I-Change Model op het onderzoek  
Het I-Change Model is toegepast op dit onderzoek, figuur 1. Hieronder wordt dit onderzoeksmodel per  

onderdeel toegelicht. De pijlen in het model geven aan welke verbanden worden bestudeerd.  De primaire  

afhankelijke variabele is drugsgebruik in het verkeer.  

 

Van de bewustzijnsfactoren in het I-Change model wordt zowel kennis, cues en risicoperceptie van de jonge-

ren ten aanzien van drugsgebruik in het verkeer gemeten middels interviews en een enquête. De externe  

factoren in het I-Change model zijn een combinatie van meerdere onderdelen. Middels literatuuronderzoek 

naar drugsgebruik onder jongeren en een aanvullende enquête wil ik de externe factoren naar bovenhalen.  

 

De motivationele factoren attitude, sociale invloed en zelfeffectiviteit uit het I-Change model spelen een  

centrale rol in het onderzoeksmodel. Het I-Change model stelt dat deze factoren een directe invloed hebben 

op de intentie om wel of niet minder drugs te gebruiken tijdens deelname aan het verkeer. Uit het I-Change 

model volgt logischerwijs dat wanneer men wil dat jongeren gemotiveerd worden om geen drugs in het  

verkeer te gebruiken, de attitude tegenover minderen of stoppen met drugsgebruik in het verkeer positief 

moet worden beïnvloed. Daarnaast wordt in het onderzoeksmodel gekeken naar de sociale invloed en de 

zelfeffectiviteit van jongeren. Hoe meer een jongere vertrouwen heeft in zijn kunnen om te minderen of  

stoppen met drugsgebruik in het verkeer (dus hoe groter de zelfeffectiviteit), hoe groter de intentie om  

daadwerkelijk het gewenste gedrag te vertonen.  

 

De motivationele factoren gebruik ik daarnaast om de informatievoorziening te richten op de juiste aspec-

ten. Dit is nodig om de overstap te kunnen maken van precontemplatie naar het werkelijk gaan overwegen 

van het gewenste gedrag. Dit kan alleen als de jongeren overtuigd zijn dat de gedragsverandering meer, of 

belangrijke voordelen oplevert dan nadelen. Precontemplatie t/m preparatie, de aspecten die verweven zijn 

in de gedragsintentie worden meegenomen in het onderzoek. In deze fase komt naar voren of en hoeveel 

jongeren overwegen te stoppen of te minderen. Deze fase geeft ook een antwoord op de hoofdvraag hoe  

jongeren te motiveren zijn om te stoppen met drugsgebruik in het verkeer.  

 

Tot slot stelt het model dat er nog twee factoren zijn die de overgang van intentie tot gedrag beïnvloeden, 

namelijk vaardigheidsfactoren en barrières. Van de vaardigheidsfactoren spelen vooral de implementatie-

plannen een belangrijke rol. Deze worden meegenomen in het onderzoeksmodel. Het onderdeel barrières 

moet in kaart brengen of en hoeveel barrières een jongere kan tegenkomen op weg naar het gedragsdoel. Er 

is echter nog geen enkel onderzoek gedaan naar intenties of mogelijke barrières van drugsgebruik in het  

verkeer. Voordat deze getoetst kunnen worden moeten eerst alle mogelijke barrières in kaart worden  

gebracht. Vanwege de omvang van dit onderzoek is daarom gekozen om de barrières niet mee te nemen. 

 

Figuur 1: De toepassing van het I-Change model op dit onderzoek 
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3. Literatuurstudie  

 

Om een scherper beeld te krijgen rondom het gebruik van drugs onder jongeren is er literatuuronderzoek 

gedaan. Vanuit de literatuur is echter weinig bekend over exacte aantallen jongeren die drugs gebruiken in 

het verkeer. In Detectie van drugsgebruik in het verkeer op basis van uiterlijke kenmerken en kenmerken van 

gedrag (Houwing, 2014) wordt uitgelegd dat het is bewezen dat het gebruik van drugs de rijvaardigheid beïn-

vloedt en dat dit vaak leidt tot een verhoogd ongevalsrisico. Met name het gebruik van grote hoeveelheden 

alcohol, het gebruik van alcohol in combinatie met drugs en het gebruik van meerdere drugs leiden tot zeer 

hoge risico’s. Bovendien blijkt dat bij ongeveer 10% van de ernstig gewonde autobestuurders in Nederland 

drugs in het spel zijn. Het gebruik van drugs in het verkeer is onder uitgaanders een stuk groter dan onder de 

gemiddelde verkeersdeelnemer in Nederland. In Het grote uitgaansonderzoek (Goossens, Frijns, van Hasselt 

& van Laar, 2013) wordt gezegd dat onder uitgaande jongeren in de leeftijd 15 tot en met 35 jaar 27% het  

afgelopen jaar na een uitgaansavond wel eens onder invloed van alcohol en/of drugs auto heeft gereden.  

In het laatste uitgaansonderzoek uit 2016 is geen vraag opgenomen over drugs in het verkeer.  

 
3.1 Externe factoren 
 Als we kijken naar de externe factoren voor drugsgebruik onder jongeren is er voldoende informatie over 

deze doelgroep te vinden. De gegevens uit §3.1 en §3.2 beantwoorden tevens de eerste deelvraag: Wie is de 

doelgroep jongeren die drugs gebruikt?  

 

In Nationale Drug Monitor (Van Laar & Van Gestel, 2017) wordt gezegd dat er minder laag opgeleiden dan 

hoog opgeleiden zijn die drugs gebruiken. Echter als laag opgeleiden gebruiken doen zij dat vaker frequent. 

Daarnaast komt consumptie van drugs meer voor in grote steden dan elders. Ook zien we dat meer mannen 

dan vrouwen drugs gebruiken. Dit verschil komt vooral tot uiting in de meer regelmatige gebruikspatronen. 

Van Hasselt (2014) stelt dat de reden hiervoor kan zijn omdat jonge mannen een lagere risicoperceptie heb-

ben. In Jeugd en riskant gedrag 2015 (Van Dorsselaer et al., 2016) wordt uitgelegd dat leeftijd een belangrijke 

determinant is voor drugsgebruik. In Nationale Drug Monitor (Van Laar & Van Gestel, 2017), wordt gezegd dat 

het gebruik van drugs toeneemt met de leeftijd vanaf 17 jaar en verschilt niet tussen jongens en meisjes.  

 
3.2 drugs en hun gebruikers 
Iedere drugssoort kent zijn eigen werkingen, risico’s en gebruikers. Voor dit onderzoek is het van belang om 

meer inzicht te krijgen in de meest gebruikte drugs en het gevaar van het gebruik in het verkeer. Hieronder 

worden de meest gebruikte drugs toegelicht, inclusief doelgroep, gebruik en werking in het verkeer.  

 
Cannabis  
In de literatuur (Trimbos-Instituut, 2015) wordt gezegd dat cannabis een verzamelnaam voor hasj en wiet is. 

Hasj is hars en wiet bestaat uit de gedroogde bloemtoppen van de cannabisplant. Cannabis wordt vaak  

gebruikt om te ontspannen of een vrolijk gevoel te krijgen. (‘stoned’ of ‘high’).  

Cannabis in het verkeer 

M. van Laar, persoonlijke communicatie, 18 juli 2017 stelt: ‘als je blowt, piekt het level pijlsnel naar 100 mi-

crogram per liter bloed. Het maximum dat je in je bloed mag hebben bij deelname aan het verkeer is 3  

microgram. Autorijden direct na het blowen is een absolute no go. Het gehalte daalt daarna wel weer snel; 

de meeste mensen kunnen na ongeveer 3 tot 4 uur rijden. Máár: mensen die vaak blowen, moeten echt  

uitkijken. Doordat THC oplost in het weefsel met een hoog vetgehalte, kan ook zonder gebruik de dagen 

erna nog THC worden afgegeven aan het bloed.’  

Leeftijd en geslacht 

In Nationale Drug Monitor (Van Laar & Van Gestel, 2017) wordt gezegd dat consumptie van cannabis het 

meeste voor komt onder jongvolwassenen. Twintigers hebben het vaakst ervaring met cannabis (42,4%  

onder 20-24-jarigen). Ook het percentage ‘gebruikers in het afgelopen jaar’ is het hoogst onder 20-24 jarigen 

(21,1%) gevolgd door 18-19-jarigen (21%). Meer mannen dan vrouwen gebruiken cannabis. Dit verschil komt 

vooral tot uiting in de meer regelmatige gebruikspatronen.  

Gebruik 

Hoewel cannabis geen typische uitgaansdrug is, wordt het middel wel vaker gebruikt door jongeren en jong-

volwassenen die vaak uitgaan. Dit blijkt uit zowel landelijke als lokale studies. (Van Laar & Van Gestel, 2017) 
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Cocaïne 
In de literatuur (Trimbos-Instituut, 2015) wordt gezegd dat cocaïne wit poeder is dat via een chemisch proces 

uit de bladeren van de cocaplant wordt gehaald. Het wordt gebruikt om een energiek gevoel te krijgen. Bij 

gebruik voelt de gebruiker geen vermoeidheid meer en neemt het zelfvertrouwen toe. 

Cocaïne in het verkeer 

M. van Laar, persoonlijke communicatie, 18 juli 2017 stelt: ‘wie cocaïne spuit, rookt, slikt of snuift, kan na  

ongeveer 4 uur waarschijnlijk weer autorijden. Dat komt doordat cocaïne snel weer wordt afgebroken. Het 

enige gevaar van cocaïne is wel dat je na inname nog langere tijd rond de maximale bloedwaardes blijft 

schommelen. Er is dus kans dat je dan nog niet geschikt bent om auto te rijden en toch nog positief test.’  

Leeftijd en geslacht 

In Nationale Drug Monitor (Van Laar & Van Gestel, 2017) wordt gezegd dat cocaïnegebruik onder jongeren van 

18 jaar en ouder ongeveer drie keer zo vaak voorkomt onder mannen als vrouwen. De piek van ‘het laatste-

jaar-cocaïnegebruik’ ligt in een oudere leeftijdsgroep dan bij cannabis, namelijk in de leeftijdsgroep 25-29 

jaar (5,6%). Daarna volgt de leeftijdsgroep 20-24 jaar (4,8%).  

Gebruik 

Cocaïne is relatief populair in het uitgaansleven. Dit blijkt uit zowel landelijke als lokale onderzoeken, maar 

het gebruik van dit middel vindt ook vaak in privésettingen plaats. Het gaat daarbij vooral om het snuiven 

van cocaïne. In de afgelopen jaren is cocaïne wat populariteit betreft in bepaalde groepen uitgaanders inge-

haald door Speed, maar XTC gaat nog steeds onverminderd aan kop. (Van Laar & Van Gestel, 2017) 
 
XTC 
In de literatuur (Trimbos-Instituut, 2015) wordt gezegd dat pillen die als ecstasy of  XTC worden verkocht, 

meestal de stof MDMA bevatten. Er kunnen ook andere stoffen in zitten met een andere werking. XTC wordt 

vaak gebruikt in het uitgaansleven om een energiek en vrolijk gevoel te krijgen. Ook kan het een gevoel van 

verbondenheid met anderen geven en mensen ‘knuffelig’ maken.  

XTC in het verkeer 

M. van Laar, persoonlijke communicatie, 18 juli 2017 stelt: ‘een pilletje is gemiddeld 100 mg. Als je dat slikt, 

heb je zo'n 200 microgram mdma per liter bloed in je lichaam, vier keer meer dan als bestuurder is toege-

staan. Het verschilt per persoon, maar het duurt zeker 16 uur voordat je bloedspiegel weer onder de maxi-

male waarde zit. In extreme gevallen kan het zelfs 40 uur duren. Als je twee pilletjes neemt met een pauze 

van 4 uur, dan kan het 19 tot 58 uur duren voordat je weer onder het maximale niveau zit.’ 

Leeftijd en geslacht 

In Nationale Drug Monitor (Van Laar & Van Gestel, 2017) wordt uitgelegd dat het gebruik van ecstasy onder 

mensen van 18 jaar en ouder bijna twee keer zo vaak voorkomt onder mannen als vrouwen. De piek van ‘het 

laatste-jaar-gebruik’ ligt in de leeftijdsgroep 20-24 jaar (12,8%). Gevolgd door de leeftijd 18-19 jaar (10,6%).  

Gebruik 
Het gebruik van ecstasy is in het afgelopen decennium herhaaldelijk gemeten. De cijfers wijzen op een lichte 

statistisch significante toename in het ooit-, laatste-jaar- en laatste-maandgebruik van ecstasy. Daarnaast 

blijkt uit diverse onderzoeken, zowel landelijk als lokaal, dat ecstasy veruit de belangrijkste drug blijft in het 

uitgaanscircuit, vooral de dance scenes. Er zijn signalen voor een toegenomen populariteit van ecstasy, al 

lijkt het middel concurrentie te hebben gekregen van 4-fluoramfetamine. (Van Laar & Van Gestel, 2017) 
 
Speed 
In de literatuur (Trimbos-Instituut, 2015) wordt gezegd dat speed of amfetamine  een poeder of pil is die in 

het laboratorium wordt gemaakt. Het wordt gebruikt om lange tijd een wakker en energiek gevoel te  

hebben. Net zoals bij cocaïne voelt de gebruiker geen vermoeidheid meer en neemt het zelfvertrouwen toe. 

Speed in het verkeer 

M. van Laar, persoonlijke communicatie, 18 juli 2017 stelt: ‘het ligt eraan hoe puur de speed is, maar met 70 

tot 140 mg van deze stof, die ook wel amfetamine wordt genoemd, heb je 50 tot 100 microgram per liter in je 

bloed. Dat is twee keer zoveel als is toegestaan. Je lichaam doet veel langer over het afbreken van speed dan 

mdma. Als je het injecteert of slikt, kan het nóg veel langer duren voordat je weer de auto in mag stappen. 

Als je meerdere snuifjes neemt, kan het 26 uur - en in extreme gevallen zelfs tot 37 uur – duren.’  

Leeftijd en geslacht 

In Nationale Drug Monitor (Van Laar & Van Gestel, 2017) wordt uitgelegd dat voor speed het percentage ge-
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bruikers circa 2-3 keer hoger is onder mannen dan vrouwen. Cijfers laten zien dat voor ‘het laatste-jaar-ge-

bruik’ en ‘het laatste-maand-gebruik’ de piek ligt in de leeftijdsgroep van 20-24 jaar op 6,0% en 2,8%.  

Gebruik 

Speed wordt vaker gebruikt door jongeren en jongvolwassenen die veel uitgaan dan door jongeren die niet 

uitgaan. Het is daarom ook logisch dat 89.1% van de amfetaminegebruikers vooral in het weekend gebruikt.  

Amfetamine wordt minder vaak gebruikt dan xtc, maar inmiddels even vaak als cocaïne. (Van Laar & Van  

Gestel, 2017) Als we kijken naar de externe factoren voor drugsgebruik onder jongeren blijkt leeftijd een  

belangrijke determinant voor drugsgebruik. Jongvolwassenen zijn de grootste gebruikers van drugs.   
 
Over de andere determinanten uit het I-change model met betrekking tot het drugsgebruik van jongeren in 

het verkeer is in de literatuur weinig bekend. Er zijn diverse onderzoeken gericht op drugsgebruik en niet 

specifiek gericht op drugsgebruik in het verkeer. Dit onderzoek moet deze gegevens inzichtelijk maken.  

3.3 Marketingprincipes voor sturing op gedrag  
Bij de beschrijving van het theoretisch kader schreef ik: “De Vries & Mudde (1998) stellen dat gedachten en 

gevoelens van mensen ten aanzien van een bepaald gedrag beïnvloed kunnen worden door een voorlich-

tings- of communicatie-interventie. Zij beschrijven dat de effectiviteit van een interventie afhangt van de  

informatiefactoren: boodschap, kanaal en bron.” Deze drie factoren worden behandeld in §6.3. Om deel-

vraag 5 te beantwoorden – hoe kan marketing hierbij een rol spelen – heb ik theorieën en inzichten uit de 

sociaal psychologische literatuur over gedragsverandering gebruikt, welke relevant (kunnen) zijn voor een 

campagne. In de aanbevelingen van dit onderzoek neem ik deze inzichten mee.  

Bij de ontwikkeling en uitvoering van een campagne spelen vele factoren een rol. Vanwege de lengte van dit 

onderzoek is het noodzakelijk dit onderdeel beknopt te houden en beschrijf ik enkele leidende principes 

voor sturing op gedrag via campagnes. Ik ga o.a. niet in op verschillende beïnvloedingsmechanismen en  

gedragsdeterminanten waar de campagne zich op moet richten.  

Om gedrag succesvol te veranderen met marketing, moet je goed nagaan met wat voor type gedrag je te  

maken hebt. In dit onderzoek hebben we het in zijn algemeenheid over impulsief gedrag (auto rijden onder 

invloed van drugs), waar veelal onbewuste gedragsdeterminanten aan ten grondslag liggen. Noar (2006) 

stelt dat zowel bewuste als onbewuste gedragsdeterminanten via campagnes te beïnvloeden zijn. Diverse 

studies laten volgens Noar (2006) zien dat er een duidelijk aantoonbare invloed van massa mediale campag-

nes op gedrag is. De directe veranderingen in gedrag lopen uiteen van enkele procenten tot meer dan 15%.  

Wakefield et al. (2010) onderzochten de effectiviteit van massa mediale gezondheidscampagnes en keken 

naar de factoren die het succes bevorderen dan wel belemmeren. De auteurs concluderen dat massa medi-

ale campagnes zowel direct als indirect positieve veranderingen teweeg kunnen brengen en gewenst gedrag 

kunnen vasthouden. De kans op succes en langdurige gedragsverandering wordt vergroot door het tegelij-

kertijd toepassen van meerdere interventies. Een voorbeeld is het anti rookbeleid in meerdere EU-landen. 

Hierbij werden massa mediale campagnes vaak ondersteund door waarschuwingsteksten op verpakkingen. 

Ook wordt een concreet handelingsperspectief en eigen effectiviteit ingezet als beïnvloedingsmechanisme.   

Zonder een concreet en haalbaar handelingsperspectief blijven veel gedrag veranderende initiatieven  

steken. Om de doelen die de campagnes nastreven te behalen moeten jongeren in staat zijn om het  

bijbehorende gewenste gedrag te vertonen; oftewel het gedrag moet (makkelijk) uitgevoerd kunnen worden. 

Daarnaast moeten de ontvangers de middelen en mogelijkheden hebben om het gewenste gedrag uit te  

voeren. Gebrekkige middelen en mogelijkheden vormen vaak onoverbrugbare barrières.   

Een mogelijkheid om intenties om te zetten in acties, is het versterken van goede voornemens via zoge-

naamde implementatie-intenties, ook wel als-dan plannen genoemd. Deze plannen specificeren de wijze 

waarop nieuw gedrag uitgevoerd dient te worden. Implementatie-intenties versterken de koppeling van het 

nieuwe gedrag met de toekomstige situatie waarin het gedrag moet worden uitgevoerd.  
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Wakefield et al. (2010) stellen ook dat succes afhankelijk is van het type gedrag waar de campagne zich op 

richt. Eenmalig gedrag (de app NL-Alert installeren op je smartphone) is makkelijker te veranderen dan ge-

woontegedrag (iedere dag een jointje roken). Andere factoren die de effectiviteit van campagnes kunnen 

vergroten, zijn ondersteunend beleid (denk aan strenger drugs- en alcoholbeleid), handhaving (Speeksel-

test) en free publicity (bijvoorbeeld media die het campagnethema op een goede manier belichten).  

Naast campagne gerelateerde factoren is het essentieel ook rekening te houden met de sociale en fysieke 

omgeving waarbinnen het gedrag plaatsvindt. Later in dit onderzoek wordt hier bij motivationele en externe 

factoren dieper op ingegaan. Deze omgevingsfactoren kunnen binnen massa mediale communicatie als 

hulpmiddel worden ingezet. Denk hierbij aan het inspelen op een sociale norm en aanwezig zijn op locaties 

waar het gedrag plaatsvindt (project: de Witte Waas). Ook kun je via beleidsmatige duwtjes (‘nudges’) in de 

omgeving zelf invloed uitoefenen.  Tot slot zijn er factoren die de kans op gedragsverandering via campag-

nes kunnen vergroten of verkleinen:  

Tabel 1: Succesfactoren Wakefield et al. (2010) 

 

 

4. Onderzoeksmethode 

Voor dit onderzoek is zowel gekozen voor een kwalitatieve, als kwantitatieve onderzoeksmethode. Dit heeft 

als belangrijkste reden dat er vanuit de literatuur nog te weinig bekend is over het onderwerp. Om een goede 

vragenlijst te kunnen opstellen is het noodzakelijk eerst meer informatie over attitudes, motivaties en gren-

zen van drugsgebruik in het verkeer te achterhalen. Vervolgens kan met een kwantitatieve vragenlijst  

getoetst worden of er samenhang is tussen de determinanten uit het I-Change model.  

Om de beweegredenen van jongeren te achterhalen is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode. 

Bij het onderzoek is sprake van een gedeeltelijk gestructureerd interview, waarbij de onderwerpen die  

besproken worden samen met  een aantal startvragen zijn vastgelegd in een topiclijst. Omdat het een onder-

werp betreft dat gevoelig kan liggen is er gebruik gemaakt van één op één interviews. Het kwalitatieve  

onderdeel wordt hierna alleen nog aangeduid als interviews. 

Om alle onderdelen uit het theoretisch model te toetsen en verbanden te leggen is een kwantitatief onder-

zoek uitgevoerd middels een online enquête. Het kwantitatieve onderdeel wordt hierna enkel nog aange-

duid als enquête. De enquête is verricht met behulp van de online tool Survey Monkey. De vragenlijst van 

deze enquête is opgesplitst in de verschillende fases van het onderzoeksmodel. Voor elke fase in het model 

zijn enkele vragen geformuleerd, welke een zo compleet mogelijk beeld moeten schetsen van de verschil-

lende stadia. Gezien de maximale lengte van dit onderzoek, wordt niet verder ingegaan op de inhoud en  

keuzes van de vragen. De resultaten van de verschillende fases worden in §6 besproken.  

4.1 Onderzoeksdoelgroep 
De primaire onderzoeksdoelgroep voor beide onderzoeksmethoden zijn jonge automobilisten (18-24 jaar) 

die eens of vaker onder invloed van drugs deelnamen aan het gemotoriseerde verkeer.  

4.2 Werving 
De werving van de onderzoeksdoelgroep voor beide onderzoeken heeft plaatsgevonden via de Facebook-  

en Instagrampagina van TeamAlert. Jongeren zijn middels een oproep gevraagd deel te nemen aan de  

interviews of enquête als zij vaker onder invloed van drugs deelnemen aan het verkeer.  
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4.3 Meetinstrumenten 
Het onderzoek bestaat in totaal uit vier delen. Deze worden in chronologische volgorde behandeld: 

1: Vragenlijst selectie deelnemers 

De respondenten die zich hebben aangemeld voor de interviews zijn verzocht een uitgebreidere vragenlijst 

in te vullen over o.a. de frequentie en de context van het drugsgebruik. Op basis van de antwoorden is een 

groep van acht deelnemers samengesteld voor de interviews. De groep is zo gemêleerd mogelijk opgesteld 

om een zo breed mogelijk palet aan motivaties en kenmerken van de respondenten in beeld te brengen.  

2: Sensitize boekje 

Voorafgaand aan de interviews hebben de deelnemers een door TeamAlert ontwikkeld sensitize boek inge-

vuld. [Bijlage 3] Het boekje bestaat uit opdrachten om de deelnemers van te voren al te prikkelen om na te 

denken over het thema. Deze opdrachten geven een gedetailleerder beeld van associaties met drugsgebruik, 

redenen om drugs aan te schaffen, de keuzemomenten en de personen of factoren die hierbij een rol spelen, 

de risico inschatting van de respondent en de kenmerken als bestuurder. Het sensitize boekje voldoet aan 

meerdere doelen: het prikkelt de respondent om na te denken over het thema, het concretiseert het inter-

view en het maakt het thema makkelijker bespreekbaar.  

3: Interviews 

De interviews zijn afgenomen met behulp van een topiclijst welke samenhangt met het sensitize boekje.  

 

4: Enquête 
De enquête bestond uit de verschillende fases uit het I-change model. De vragenlijst is gebaseerd op de  

literatuurstudie en het onderzoeksmodel. Vragen zijn zo neutraal mogelijk geformuleerd. De enquête is voor 

gebruik als pre-test ingevuld door zes jongeren die voldeden aan de eisen. Aan de hand van de pre-test is bij 

vier vragen een aanpassing gedaan ter verduidelijking van de vragenlijst. [Bijlage 5] 

 
4.4 Dataverwerking & analyse 
De interviews vonden plaats op het kantoor van TeamAlert te Utrecht. De interviews zijn, met toestemming 

van de respondenten, opgenomen met behulp van een voicerecorder. Elk interview is na afloop getranscri-

beerd (uitgeschreven). Aan de hand van de topiclijst en de gegeven antwoorden zijn thema’s of dimensies 

bepaald. De antwoorden van de respondenten zijn vervolgens gelabeld op deze thema’s of dimensies. Aan 

de hand van deze labels zijn de meest voorkomende attitudes en motivaties zichtbaar naar voren gekomen. 

De onderzoeksgegevens van de enquête zijn ingevoerd in een datamatrix in Excel. Alle gegevens zijn  

vervolgens gelabeld, hiervoor is een codeboek opgesteld. Daarna is voor de statische verwerking de data  

ingeladen in SPSS. Voordat werd begonnen met de analyse in SPSS,  zijn hypothesen opgesteld. 

 

 
5 Resultaten Interviews 

5.1. Onderzoeksopzet 
De onderzoeksresultaten van de interviews worden gepresenteerd in §5.1 t/m 5.3  en geven deels een  

antwoord op deelvraag 2 tot en met 4. De onderzoeksresultaten uit de enquête worden gepresenteerd in 

§6.1 t/m 6.5. De samenhang tussen de determinanten wordt besproken in §6.6. 
 
Respons  

Op de oproep van de interviews hebben binnen een periode van twee dagen 52 jongeren gereageerd.  

Vanwege het onverwachte hoge aantal inschrijvingen is de wervingspost daarom na twee dagen weer van  

Facebook verwijderd. Onder de meer dan 50 aanmeldingen is vervolgens een uitgebreidere vragenlijst uitge-

stuurd. Op basis van de antwoorden is een groep van 8 deelnemers samengesteld voor de diepte interviews. 

Onderzoeksgroep 

De primaire onderzoeksdoelgroep zijn jonge automobilisten (18-24 jaar) die eens of vaker onder invloed van 
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drugs deelnamen aan het gemotoriseerde verkeer. Voor het kwalitatieve onderdeel zijn acht jongeren geïn-

terviewd. 1 respondent is niet meegenomen in de resultaten. Dit omdat deze deelnemer door zijn verslaving 

afhankelijk was geworden van drugs en dit zijn motivatie was om alle dagelijkse activiteiten onder invloed 

van drugs uit te voeren. Autorijden vormt daar geen uitzondering op. De antwoorden van deze respondent 

zouden leiden tot een vertekening van de resultaten.  Daarnaast is in de afbakening aangegeven dat het  

onderzoek wordt gericht op de recreatieve gebruiker. Zie bijlage 2 voor de kenmerken van  de respondenten. 

Leeswijzer resultaten 

De resultaten vanuit de interviews zijn per topic weergegeven. Aan het begin van elke paragraaf wordt  

besproken welke onderwerpen daarbinnen vallen. Vervolgens komen deze onderwerpen stuk voor stuk aan 

bod. Telkens wordt beschreven wat de belangrijkste attitudes en motivaties van respondenten zijn met be-

trekking tot het onderwerp. Dit zijn de attitudes en motivaties die over alle gesprekken heen, het duidelijkst 

naar voren komen. Niet alle meningen worden door alle respondenten gedeeld, sommige meningen kunnen 

daarom tegenstrijdig aan elkaar zijn. Alle meningen en attitudes samen schetsen een zo compleet mogelijk 

beeld van de heersende meningen en attitudes onder de respondenten.  
 
5.2 Drugsgebruik in het algemeen 
Met betrekking tot drugsgebruik zijn de volgende onderwerpen uitgevraagd: de attitude tegenover soft- en 

harddrugsgebruik, de beweegredenen om drugs aan te schaffen en te gebruiken en de eigen grenzen  

betreffende drugsgebruik. Het onderscheid tussen soft- en harddrugs is door de respondenten zelf gemaakt 

tijdens de interviews. [pag. 6 definitie soft- en harddrugs]  

De antwoorden uit dit topic geven een antwoord op deelvraag 2: Wat zijn de drijfveren voor jongeren om 

drugs aan te schaffen? Deze vraag is toegevoegd om aan de eis van het praktijkexamen te voldoen.  

TeamAlert is stichting zonder transactiedoel. Met deze vraag wil ik onderzoeken of er een discrepantie is  

tussen koopgedrag van drugs en gebruik hiervan in het verkeer.  

 Attitudes 
Uit het onderzoek komt naar voren dat jongeren heel anders staan tegenover verschillende soorten drugs. 

Met name het verschil tussen soft- en harddrugs is belangrijk. Cannabis wordt als heel onschuldig ervaren. 

Harddrugs wordt, zelfs door een aantal gebruikers ervan, redelijk negatief bevonden omdat de effecten op 

het lichaam en het leven zo groot zijn. Voor sommigen ligt daar ook de grens: harddrugs gebruiken zij niet. 

Voor diegene die wel harddrugs gebruiken en hier negatief over denken kunnen ook negatieve ervaringen 

een rol spelen. Tot slot komt het negatieve beeld over drugsgebruik voort uit de mening van anderen. De  

sociale omgeving keurt het soms af. Er zijn ook jongeren die neutraal of positief staan tegenover het gebruik 

van harddrugs. ‘Drugsgebruik is je eigen zaak’, waar anderen geen mening over hoeven te hebben.  

 

Beweegredenen 

Drugsgebruik geeft jongeren een goed gevoel en het is voor sommigen belangrijk dat drugsgebruik een per-

soonlijke en vrije keuze is. De motivaties om drugs aan te schaffen zijn verschillend, (niet altijd wordt één 

reden opgegeven) combinaties van de volgende redenen zijn mogelijk. Drugs wordt gekocht uit nieuwsgie-

righeid, ‘je moet alles een keer geprobeerd hebben in het leven’. Het uitproberen heeft daarnaast vaak een 

sociaal karakter: drugs wordt vaak met samen met vrienden uitgeprobeerd. Het sociale aspect is ook een 

motivatie voor jongeren die vaker drugs kopen en gebruiken. Deze motivatie kan zowel negatief als positief 

gelden. Volgens sommigen voegt het iets aan de vriendschap toe, anderen gebruiken omdat ze zich anders 

gedistantieerd voelen van hun vrienden die gebruiken. 

De beweegreden om drugs te kopen die het vaakst naar voren komt is het ‘ontvluchten van de werkelijk-

heid’. Ook deze reden kan zowel negatief als positief gelden. In negatieve zin wordt de drugs aangeschaft om 

even niet aan de werkelijkheid te hoeven denken. In minder negatief licht wordt het gekocht om los te ko-

men van de dagelijkse beslommeringen. In het laatste geval is er meestal geen sprake van frequent gebruik, 

in het eerste geval juist wel. In beide gevallen geldt echter dat de drugs je (voor even) goed doet voelen. Ook 

wordt drugs door een aantal deelnemers gebruikt om een socialere en zelfverzekerde versie van zichzelf 

naar voren te brengen. Drugs wordt ook gekocht omdat ‘de effecten van drugs voordelig zijn’. Deze prakti-

sche voordelen zijn langer door kunnen gaan op een feestje, een betere concentratie of juist ontspanning. 
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Grenzen/overwegingen 

Het is belangrijk voor jongeren om binnen de eigen grenzen van hun lichaam en die van hun vrienden te blij-

ven. Zij passen hun gebruik daarop aan: wel gebruiken, maar de controle niet helemáál verliezen. Daarnaast 

willen jongeren niet dat het drugsgebruik hun toekomst of werk in de weg staat: dit is te belangrijk voor ze. 

De motivatie voor deze grens is de toekomstgerichtheid van de jongeren; hun toekomst mag niet lijden  

onder het pleziertje van nu.  

5.3 Drugsgebruik in het verkeer 
Met betrekking tot drugsgebruik in het verkeer zijn de volgende onderwerpen uitgevraagd: de attitude  

tegenover drugsgebruik in het verkeer en de beweegredenen. Dit tweede onderwerp geeft een antwoord op 

deelvraag 3: Wat zijn de beweegredenen van jongeren om met drugs op deel te nemen aan het verkeer? Deze 

paragraaf wordt afgesloten met grenzen en overwegingen met betrekking tot drugsgebruik in het verkeer 

en wordt gebruikt om een antwoord te geven op deelvraag 4: Wat zijn grenzen/ en overwegingen om geen 

drugs te gebruiken in het verkeer.  

Met de interviews zijn zoveel mogelijk beweegredenen, grenzen en overwegingen verzameld. Samen schet-

sen ze een zo compleet mogelijk beeld van de heersende meningen en attitudes onder de respondenten. 

Deze input is verwerkt in de enquête om vervolgens te kunnen achterhalen hoe jongeren gemotiveerd  

kunnen worden om te stoppen met drugsgebruik in het verkeer.  

 

Attitudes 

In de interviews komt naar voren dat de attitudes van de respondenten, met betrekking tot rijden onder  

invloed, overwegend positief zijn. Het moet volgens alle respondenten kunnen, mits je binnen grenzen blijft 

en je het zelf aankunt. Jongeren met deze attitude zien rijden onder invloed van drugs ook als een kwalita-

tieve eigenschap, ze staan stevig in hun schoenen. Opvallend zijn de verschillen in houding tegenover alco-

hol en drugs in het verkeer: er zijn jongeren die alcohol in het verkeer een no-go vinden, maar wel positief 

staan tegenover een bestuurder onder invloed van drugs. Ook wordt de regelgeving tegenover drugs in het 

verkeer oneerlijk bevonden in vergelijking tot alcohol in het verkeer. Om deze attitude breder te toetsen  

worden deze ook in de enquête uitgevraagd. 

Beweegredenen 

De beweegredenen voor drugsgebruik in het verkeer liggen voornamelijk in een hoge mate van zelfvertrou-

wen in de eigen rijvaardigheid. Jongeren rijden onder invloed van drugs omdat ze het gevaar ervan niet  

inzien en hun eigen kunnen overschatten. Opvallend is wel dat de jongeren aangeven het een slecht idee te 

vinden als heel Nederland met drugs op gaat rijden, maar het is oké is wanneer zij dit zelf doen. Dit geldt 

voor alle respondenten. Sommige maken hierin nog wel een onderscheid in soorten drugs.  

Rijden onder invloed is voor het merendeel van de jongeren een bewuste keuze, waar overwegingen aan 

vooraf gaan en grenzen gesteld worden. Denk bijvoorbeeld aan minder drugs gebruiken dan de rest en  

doe-het-zelf-tests voordat ze de auto instappen.  

 

Tussen de aanschaf van drugs en het gebruik in het verkeer zit een discrepantie.  

Aan de ene kant is voor jongeren de aanschaf van drugs een manier om de werkelijkheid te ontvluchten. Ze 

willen even niet aan de alledag denken en weten dat de drugs effect heeft op hun lichaam en geest.  

Vervolgens kruipen ze wel weer vol zelfvertrouwen achter het stuur. Je ziet hier dat de respondenten een 

misplaatst verantwoordelijkheidsgevoel hebben over het eigen gedrag in het verkeer. Deze tegenstelling 

komt bij elke bestuurder naar voren. Het verantwoordelijkheidsgevoel wordt versterkt door vrienden met 

dezelfde norm en het ontbreken van slechte ervaringen.  

 

In Draaiboek gedragsverandering (Hermsen & Renes, 2016) wordt dit fenomeen beschreven als illusory supe-

riority. Mensen zijn geneigd positieve illusies en dus een vertekend beeld over zichzelf en hun capaciteiten te 

hebben. Het is een afwijking die ervoor zorgt dat mensen (vooral mannen) onterecht denken dat zij wel kun-

nen wat anderen niet kunnen en dat hun niet overkomt want anderen wel overkomt. Hermsen & Renes 

(2016) stellen dat dit voortkomt uit de behoefte aan closure. We willen de wereld kloppend hebben. Als ik 

iets graag wil, maar er zijn dissonante signalen die suggereren dat het niet zo slim is, negeer ik die. En  
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andersom: wanneer ik niet te negeren signalen krijg dat de wereld niet zo veilig is, ga ik zoeken naar  

middelen om de balans te herstellen.  

Tot slot rijden jongeren onder invloed omdat dat voor hun de beste optie is. Deze motivatie komt voorname-

lijk voor onder jongeren die aangeven dat er andere mogelijkheden ontbreken zoals openbaar vervoer of een 

betaalbare taxi. Ook als er wel een alternatief is wordt aangegeven dat dit geen goede optie is omdat contact 

met andere passagiers bij gebruik van het openbaar vervoer als niet prettig wordt ervaren na drugsgebruik.  

 

Grenzen/overwegingen 

Werk en toekomst zijn belangrijke factoren voor jongeren. Dit is ook de belangrijkste motivatie om op poli-

tiecontroles te letten waarbij de speekseltest wordt ingezet waarmee de politie sinds 1 juli 2017 eenvoudiger 

drugs kan opsporen. Op dit moment beperkt de invloed hiervan zich voornamelijk tot jezelf opfrissen voor 

het rijden, een doe-het-zelf-test of een tijdje wachten tot de bestuurder zich nuchterder voelt. De beperkte 

invloed ligt aan de manier waarop gecontroleerd wordt: je wordt alleen aangehouden op grond van verden-

king, terwijl de jongeren ervan uitgaan dat niet aan hun rijgedrag te merken is dat zij onder invloed zijn. 

Wanneer de drugstrest steekproefsgewijs ingezet zou worden is deze zeer beloftevol: jongeren geven aan er 

dan veel meer rekening mee te houden in hun keuze om onder invloed te gaan rijden.  

 

Alle bestuurders voelen zich verantwoordelijk voor de veiligheid van hun passagiers. Dit betekent echter niet 

dat de bestuurders nuchter rijden. Als je je eigen grenzen maar kent en nog goed genoeg kunt rijden om de 

rest thuis te brengen. De bestuurders houden daarnaast rekening met andere weggebruikers door te gaan 

rijden op rustige momenten. Soms wordt dit rustige tijdstip ook als een vrijbrief gezien om meer te gebrui-

ken als ze op een rustig moment terugrijden. Eerdere goede of slechte ervaringen met drugs in het verkeer 

spelen mee in de beslissingen van de jongeren: goede ervaringen bevestigen, slechte ervaringen ontmoedi-

gen. Tot slot houden jongeren rekening met overtuigend wetenschappelijk bewijs en zijn zij vaak zeer  

belezen in het onderwerp. 

 

 
6 Resultaten enquête  

6.1 Onderzoeksopzet 
Respons 
Op de oproep van de enquête hebben 1.031 jongeren gereageerd. Middels twee vragen werd beoordeeld of 

de jongeren binnen de onderzoeksdoelgroep vielen. 501 jongeren mochten deelnemen aan de volledige  

vragenlijst. De vragenlijst heeft 364 complets opgeleverd. (N=364) 
 
Onderzoeksgroep  

In de onderzoeksdoelgroep bevinden zich mannen en vrouwen in de leeftijd van 18 t/m 24 jaar. De verdeling 

van de variabele ‘man’, vrouw’ is 74% vs 26%. Dit komt ook overeen met het gegeven uit de literatuurstudie, 

dat voor iedere drugssoort geldt; meer mannen dan vrouwen gebruiken drugs. Het grootste percentage 52% 

heeft een mbo opleidingsniveau. Dit is opvallend omdat uit literatuurstudie naar voren komt dat in verhou-

ding meer hoog- dan laagopgeleiden drugs gebruiken. Het verschil in opleidingsniveau is waarschijnlijk te 

verklaren doordat studenten vaak nog geen eigen auto tot hun beschikking hebben en vaker niet meer bij 

hun ouders wonen waarvan ze de auto kunnen en mogen gebruiken. Dit kan een reden zijn waarom in  

verhouding meer mbo’ers aan het onderzoek hebben meegedaan. In de literatuur kwam naar voren dat 

wanneer lager opgeleiden gebruiken ze veel frequenter gebruiken. Dit komt ook overeen met dit onderzoek.  

In bijlage 4 zijn de respondenten inclusief uitgevraagde externe factoren weergeven.  

 

Leeswijzer 

Iedere fase in het I-Change model is beschreven per paragraaf. Er is gebruik gemaakt van de volgende meet-

niveaus; nominaal, ordinaal, interval en ratio meetniveau. Bij nominaal en ordinaal meetniveau worden de 

gegevens uitgedrukt in percentages. Bij interval en ratiogegevens worden deze weergegeven in percentages 

en/of gemiddelden. Percentages zijn afgerond op hele cijfers. 
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6.2 Bewustzijnsfactoren 
Kennis  

Uit de interviews kwam al naar voren dat jongeren niet overtuigd zijn van het persoonlijke risico dat ze lo-

pen. Andere bestuurders die onder invloed zijn zien zij wel als een gevaar, maar dit zijn ze zelf niet. Ook in de 

enquête komt dit naar voren. Dit blijkt o.a. uit het gegeven dat 80% van de jongeren aangeeft te weten wan-

neer ze na drugsgebruik weer aan het verkeer kunnen deelnemen. Dit is niet mogelijk omdat hierover geen 

eenduidige harde cijfers bekend zijn (zie ook literatuurstudie § 3.2). Jongeren kunnen dit dan ook niet weten. 

Omdat de respondenten aangeven dit wel te weten vindt 60% zichzelf een verantwoordelijke bestuurder.  

De meeste respondenten zien wel in dat de kans op een ongeluk groter is met drugs op, 29% is het hier hele-

maal mee eens en 34% is het er een beetje mee eens. Ook geeft het merendeel aan dat het gevaarlijk is als ze 

drugs gebruiken in het verkeer, 24% is het hier helemaal mee eens en 29% een beetje.  

Drugs kan ook (in)direct gevaar ople-

veren voor de lichamelijk gezondheid. 

De meeste jongeren die deelnamen 

aan het onderzoek gebruiken al meer-

dere jaren drugs (76%). Daarnaast is 

een meerderheid van 67%, van me-

ning dat een nacht doorhalen met  

alcohol slechter is voor je lichaam dan 

een nacht doorhalen met drugs 

(33%). Tabel 2 laat ziet dat hoe fre-

quenter respondenten drugs gebrui-

ken hoe vaker ze aangeven dat alco-

hol schadelijker voor je lichaam is.  

 
Tabel 2: Wat is slechter voor je lichaam doorhalen met alcohol of drugs 
 

Als je bovenstaande gegevens vergelijkt per drugssoort, is een duidelijk verschil zichtbaar met jongeren die 

enkel softdrugs gebruiken. De verhouding bij gebruik van enkel softdrugs is 83% die alcohol slechter vinden, 

versus 17% die drugs slechter voor het lichaam vinden.  
 

Slechts 15% van de respondenten gebruikt minder dan vijf keer per jaar drugs. Maar liefst 38% van de  

respondenten gebruikt maandelijks, naast 30% die wekelijks gebruikt en 17% die dagelijks gebruikt. Als je 

kijkt naar de soorten drugs wordt softdrugs het meest frequent gebruikt.  

 

Risicoperceptie 

Uit de interviews komt overduidelijk naar voren dat de respondenten een lage risicoperceptie hebben. Dit 

komt ook naar voren in de enquête, 

echter er is wel degelijk risicoperceptie 

onder de respondenten te herkennen. 

Er is namelijk een verschil tussen het 

drugsgebruik van de respondenten in 

het algemeen, versus het gebruik van 

respondenten wanneer ze met drugs op 

aan het verkeer deelnemen. De meer-

derheid van de jongeren past zijn/of 

haar gedrag aan op het moment dat ze 

bestuurder zijn. Het combinatiegebruik 

wordt bijna gehalveerd. Zeker de com-

binatie alcohol en harddrugs. Alleen het 

gebruik van softdrugs stijgt een beetje.  
Tabel 3: Drugsgebruik in het algemeen versus drugsgebruik in het verkeer 
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Cues 

Er zijn duidelijke signalen aanwezig waardoor jongeren beseffen dat drugsgebruik in het verkeer gevaarlijk 

kan zijn. 70% van de respondenten gebruikt namelijk als bestuurder minder dan zijn of haar vrienden. Daar-

naast beseft 43% van de respondenten dat hij/zij door drugsgebruik niet helder kan nadenken. De belang-

rijkste cue is, dat 83% van de respondenten aangeeft dat ouders het niet ok vinden als de respondent drugs 

in het verkeer gebruikt. Dezelfde vraag is uitgezet voor vrienden. Hier zie je iets opmerkelijks. In de diepte 

interviews kwam al naar voren dat jongeren een misplaatst verantwoordelijkheidsgevoel hebben welke 

wordt versterkt door vrienden met dezelfde norm. De enquête bevestigt dit. Volgens 55% van de responden-

ten vinden vrienden het ok als de respondent drugs gebruikt in het verkeer. 31% heeft hierop neutraal geant-

woord, slechts 14% gaf aan dat vrienden er een probleem mee hebben als ze drugs in het verkeer gebruiken.  

 
6.3 Informatievoorziening 
Uit het onderzoek komen duidelijk voorkeuren naar voren met betrekking tot de informatievoorziening.  

De respondenten vinden over het algemeen dat er voldoende informatie beschikbaar is over drugsgebruik in 

het verkeer. 21% vindt het onvoldoende en zou graag zien dat er meer informatie beschikbaar is over het  

onderwerp. Daarnaast geven de respondenten aan het erg belangrijk te vinden dat er aandacht wordt  

besteed aan drugsgebruik in het algemeen (71%) en drugsgebruik in het verkeer (72%).  

 

De top 5 waar jongeren graag meer informatie over zouden willen ontvangen is: 

1: Hoe weet je of drugs veilig is (60%),  

2: Werking van drugs (59%),   

3: Risico's van drugsgebruik in het verkeer (49%),  

4: Risico's van drugsgebruik (47%), 

5: Andere alternatieven om thuis te komen ipv de auto (41%)

Voorlichting willen jongeren ontvangen van:  

1. Testpunten voor drugs   (51%)  

2. Voorlichtingsorganisaties  

zoals TeamAlert      (48%)  

3. De overheid    (43%)  

4. Smart en coffeeshops   (36%)  

5.  Vrienden    (23%)  

6. De dealer    (15%) 

Deze informatie willen de jongeren ontvangen via: 

1. Social media   (64%)  

2. Festivals   (52%) 

3. Websites   (50%) 

4. Face to face   (37%) 

5. Gedrukte media   (27%)  

6. Overige    (4%)

 
6.4 Motivationele factoren 
 
Attitude 
Uit de interviews kwam naar voren dat er respondenten zijn met een relatief positieve houding ten opzichte 

van drugs en drugsgebruik in het verkeer. Hierin wordt zowel in de interviews als de enquête een duidelijk 

onderscheid gemaakt in soft- en harddrugs. Softdrugs moet altijd kunnen, maar over harddrugs zijn de  

meningen enigszins verdeeld. De respondenten met een negatieve houding ten opzichte van het gewenste 

gedrag zien de gevaren minder tot niet. En zien ook geen voordelen voor het aanpassen van het gedrag.  

 

Uit de enquête komt naar voren dat een kleine meerderheid van 53% een positieve attitude heeft ten  

opzichte van het gewenste gedrag. Ze zien de nadelen van het ongewenste gedrag. De meesten hiervan zien 

ook voordelen voor het vertonen van het gewenste gedrag. Allen vinden het belangrijk dat er aandacht aan 

drugsgebruik in het verkeer wordt besteed. De meerderheid hiervan ontvangt graag informatie over hande-

lingsalternatieven. In §6.6 komt attitude nog uitgebreid terug.  
 
Sociale invloed 
De respondenten voelen gemiddeld gezien weinig sociale druk van de omgeving, aangaande de drugscon-

sumptie. Ook is in een grote meerderheid van de vriendengroepen drugsgebruik geaccepteerd. Wel is op te 

merken dat de sociale omgeving drugsgebruik in het verkeer minder accepteert ten opzichte van drugsge-

bruik in het algemeen. Zie ook tabel 4.  
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Tabel 4: Sociale invloed omgeving 

 

Hoe meer vrienden in de sociale omgeving ook gebruiken, hoe vaker algemeen drugsgebruik en drugsge-

bruik in het verkeer wordt geaccepteerd. De heersende norm in de vriendengroep is belangrijk. In de  

interviews kwam al naar voren dat er geen duidelijke sociale norm is tegen drugsgebruik in het verkeer.  

 

Qua sociale steun geven de respondenten aan dat als ze willen minderen of stoppen met drugsgebruik in het 

verkeer, ze kunnen rekenen op steun. De meeste steun krijgen ze van hun ouders (62% heel veel steun, 20% 

veel steun), gevold door andere familieleden (57% heel veel steun, 22% veel steun). Ook van vrienden ver-

wachten ze steun maar deze is wel lager (31% heel veel steun, 38% veel steun). Van studiegenoten wordt de 

minste steun verwacht (27% heel veel steun, 26 veel steun).  
 

Eigen effectiviteit 
De vier soorten eigen effectiviteit routine-, sociale-, stress- en situationele eigen effectiviteit uit het I-Change 

model zijn getoetst aan de hand van stellingen per soort eigen effectiviteit. De meeste respondenten geven 

aan routine-, sociale- en stress eigen effectiviteit zonder al te veel problemen uit te kunnen voeren. Bij situa-

tionele eigen effectiviteit wijkt één stelling negatief af. 44% van de respondenten geeft aan het moeilijk te 

vinden om te stoppen met drugsgebruik in het verkeer als je een hele dag op een festival bent. 21% gaf aan 

het een beetje moeilijk te vinden. Deze uitkomst is significant.  
 
6.5 Intentie 
Er is een duidelijk verschil te zien in de intentie om te stoppen met gebruik in het algemeen en drugsgebruik 

in het verkeer. 21% zou willen stoppen met drugsgebruik in het algemeen, tegenover 53% van de responden-

ten die die intentie heeft om te stoppen met drugsgebruik in het verkeer. Risico’s en gevaren (73%) is de al-

lerbelangrijkste beweegreden om te stoppen met drugsgebruik in het verkeer. Gevolgd door ‘ik wil helemaal 

stoppen met drugsgebruik’ (25%) en ‘mijn omgeving wil dat ik stop’ (12%). Daarnaast wil 20% van de respon-

denten minderen met drugsgebruik in het verkeer. Ook deze groep wil dit voornamelijk vanwege de risico’s 

en gevaren (78%), gevolgd door mijn omgeving wil dat ik stop (10%) en ongewenst gedrag na gebruik (9%).  

27% van de respondenten heeft niet de intentie om te stoppen met drugsgebruik in het verkeer. Deze groep 

geeft aan het juist niet gevaarlijk te vinden (57%). Deze reden wordt gevolgd door ‘mijn omgeving vindt het 

prima’ (23%), ‘ik heb geen ander alternatief om thuis te komen’ (23%), ‘ik word toch niet gepakt’ (17%) en ‘ik 

rij beter met drugs op’ (10%). Voor de volledige lijst met motieven zie vragenlijst. [bijlage 5] 

Aan de respondenten die niet willen stoppen is gevraagd wat er voor zou kunnen zorgen dat ze wel stoppen 

met drugsgebruik in het verkeer. De belangrijkste antwoorden waren; betere alternatieven (37%), ‘als mijn 

vrienden het niet ok zouden vinden’ (30%), 

‘er is geen enkele reden voor mij om te  

stoppen’ (30%), Grotere pakkans (28%). 

Aan alle respondenten is gevraagd hoe groot 

de kans is dat ze binnen een half jaar gaan 

stoppen met drugsgebruik in het verkeer. De 

uitkomsten heb ik opgedeeld in precomtem-

platie = zeker niet + waarschijnlijk niet, con-

templatie: misschien + waarschijnlijk wel, 

preparatie: zeker wel. De uitkomsten zijn te 

lezen in tabel 5.  
Tabel 5: Intentie stoppen met drugsgebruik in het verkeer 

  
Helemaal 

mee eens 

Een beetje 

mee eens 
Neutraal 

Een beetje 

mee oneens 

Helemaal 

mee Gewogen 

gemiddelde 
oneens 

In mijn sociale omgeving is drugs- 

gebruik geaccepteerd 
49% 34% 13% 3% 1% 1,75 

In mijn sociale omgeving is drugs- 

gebruik in het verkeer geaccepteerd 
13% 26% 27% 22% 11% 2,92 

37%

43%

20%

Intentie

Precomtemplatie Contemplatie Preparatie
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Vaardigheden 

De vaardigheden van de jongeren die willen stoppen met drugsgebruik in het verkeer, vergroten de kans dat 

de intentie daadwerkelijk wordt omgezet in dit gedrag. 86% van de jongeren met de intentie, ja ik wil stop-

pen of minderen, weet ook hoe hij/zij dit gaat doen. 14% heeft nog geen idee.  Als je dit vergelijkt met res-

pondenten die in de preparatie fase zitten, komt naar voren dat 95% weet hoe hij/zij  dit gaat doen versus 

5% die nog geen idee heeft. 

6.6 Samenhang tussen I-change determinanten 
In deze paragraaf worden de verbanden van het I-Change model getoetst. Om deze samenhang te onder-

zoeken zijn de verschillende determinanten vergeleken met verschillende groepen respondenten. Bij de  

onafhankelijke variabelen; intentie, frequentie van deelname aan het verkeer met drugs en drugsconsump-

tie is samenhang met meerdere constructen gevonden. Deze worden hieronder ieder apart behandeld. Van 

de losse verbanden wordt vervolgens de samenhang per construct besproken.  

Samenhang bij intentie 

Respondenten die in de preparatie fase zitten, oftewel respondenten die binnen een half jaar willen stoppen 

met drugs in het verkeer, lijken samenhang te hebben met alle drie de fasen van het I-Change model.  

Jongeren die in de preparatie fase zitten hebben meer kennis, een hogere risicoperceptie en herkennen de 

cues. Ze hebben ten opzichte van alle respondenten een bovengemiddelde negatieve attitude ten opzichte 

van drugsgebruik in het verkeer. Ook willen ze allen stoppen met drugsgebruik in het verkeer. Een derde wil 

daarnaast ook stoppen met drugsgebruik in het algemeen. In de sociale omgeving is drugsgebruik in het  

verkeer minder geaccepteerd, de respondenten ontvangen meer dan gemiddeld steun. Daarnaast ervaren 

de respondenten een gemiddelde sociale druk en eigen effectiviteit. De jongeren hebben een hoge mate van 

vaardigheden om te stoppen. Deze respondenten vinden het heel belangrijk dat er aandacht aan drugs in 

het algemeen en drugs in het verkeer wordt besteed. Het allerliefst ontvangen ze deze info van TeamAlert.  

Samenhang bij frequentie en duur  

De frequentie van hoe vaak respondenten met drugs op rijden lijkt samen te hangen met alle onderdelen van 

de bewustzijnsfactoren. Respondenten die het minst vaak het ongewenste gedrag vertonen, hebben meer 

kennis, een hogere risicoperceptie en hebben inzicht in de cues. Bij respondenten die het vaakst onder in-

vloed rijden zie je tegenovergestelde resultaten. Vooral de risicoperceptie ligt bij hen erg laag. Hoe langer de 

respondenten gebruiken, hoe meer gevaarlijke combinaties ze gebruiken. Zowel in het algemeen als in het 

verkeer. Deze respondenten ervaren ook minder negatieve sociale invloed of sociale druk. Dit hangt naar alle 

waarschijnlijkheid samen met het gegeven dat de sociale omgeving ook vaker drugs gebruikt en het drugs-

gebruik in het verkeer meer accepteert. Er zijn weinig tot geen redenen om het drugsgebruik in het verkeer 

te verlagen bij deze respondenten. Alleen een grote pakkans lijkt zinvol en inspelen op de sociale omgeving.  

 

De respondenten die slechts een aantal keer per jaar drugs in het verkeer gebruiken vinden informatie over 

drugs en alternatieven van vervoer heel belangrijk. Deze respondenten zijn zich erg bewust van de risico’s en 

hebben een relatief negatieve attitude ten opzichte van drugsgebruik in het verkeer. De meeste van deze res-

pondenten voelen ook sociale druk om met drugs in het verkeer te stoppen. Drugsgebruik in het verkeer 

is in hun sociale omgeving vaak niet geaccepteerd. Deze respondenten krijgen ook veruit de meeste steun 

van vrienden en familie om te stoppen met drugsgebruik in het algemeen en in het verkeer. Deze responden-

ten hebben ook een hoge zelf effectiviteit ten opzichte van het gewenste gedrag. 

 

Respondenten die het vaakst en het langst met drugs op rijden, hebben de meest negatieve attitude ten  

opzicht van stoppen met drugsgebruik in het verkeer van alle respondenten. Ze voelen weinig sociale druk, 

drugsgebruik in het algemeen en in het verkeer zijn onder vrienden volledig geaccepteerd. De eigen effectivi-

teit is laag. Deze correlatie is heel duidelijk; hoe vaker jongeren met drugs op aan het verkeer delen, hoe  

lager de intentie om te stoppen. Jongeren die slechts een paar keer per jaar met drugs op rijden hebben de 

grootste intentie om hier mee te stoppen.
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Samenhang bij drugsconsumptie  

Bij combinatiegebruik van harddrugs met alcohol in het verkeer lijkt een samenhang te bestaan met alle  

fasen uit het theoretisch model; bewustzijn, motivatie en actiefase. Een meerderheid van de respondenten 

met dit combinatiegebruik heeft een hogere risicoperceptie. Daarnaast hebben de respondenten de kennis 

dat het gedrag niet veilig is en herkennen ze de cues. Deze respondenten zien beter, dan respondenten met 

een andere drugsconsumptie, dat drugsgebruik in het verkeer nadelen heeft. Ook hebben deze responden-

ten meer dan gemiddeld een positieve attitude ten opzichte van stoppen met drugsgebruik in het verkeer.  

Bij eigen effectiviteit komt, bij combinatiegebruik met alcohol, iets afwijkends naar voren. Deze responden-

ten gaven relatief vaker aan meer moeite te hebben met eigen effectiviteit en sociale druk wanneer ze stop-

pen met drugsgebruik in het verkeer. Uit paragraaf §6.4 blijkt dat de sociale invloed uit de omgeving over het 

algemeen niet sterk is. Maar jongeren die alcohol combineren met harddrugs ondervinden méér sociale druk 

dan jongeren die geen alcohol in combinatie met drugs nuttigen. Ook hebben ze meer moeite om nee te zeg-

gen tegen drugs. In de sociale omgeving van deze respondenten is drugsgebruik in het algemeen en drugsge-

bruik in het verkeer meer dan gemiddeld geaccepteerd. Als ze willen stoppen ontvangen deze respondenten 

dan ook niet van iedereen in de omgeving steun.  

 

Hoe gevaarlijker de combinatie, hoe meer respondenten de intentie hebben te stoppen met drugsgebruik in 

het verkeer. Dit geldt niet voor alle respondenten die alcohol met drugs combineren in het verkeer. Er is ook 

een harde kern die geen enkele reden of motivatie ziet om te stoppen. Gebruikers van softdrugs hebben  

vrijwel geen negatieve attitude tegenover drugs in het verkeer, de intentie om te stoppen is laag.  

Samenhang tussen externe factoren en bewustzijnsfactoren 

Het geslacht van een respondent heeft invloed op kennis, risicoperceptie en cues. De vrouwelijke responden-

ten hebben een betere kennis van de gevaren en kunnen risico’s veel beter inschatten. Ook zien zij de cues 

beter in van het risicogedrag. Daarnaast maken vrouwen zich meer zorgen over hun drugsgebruik.  Vrouwen 

hebben voornamelijk behoefte aan betere handelingsalternatieven, gevolgd door vrienden die het drugsge-

bruik in het verkeer niet accepteren. Bij mannen is dit omgedraaid. Daarnaast speelt een grotere pakkans 

voor mannen ook een belangrijke rol.  

 

Samenhang tussen externe factoren en motivationele factoren 

Lager opgeleiden hebben een positievere houding en intentie om te minderen of te stoppen met drugsge-

bruik in het verkeer. Lager opgeleiden hebben ook een keer zo vaak geprobeerd te stoppen met drugsge-

bruik in verhouding met hoger opgeleiden. De eigen effectiviteit is bij lager opgeleiden iets lager, maar de 

sociale steun is groter dan bij hoger opgeleiden.   

 

Samenhang tussen motivationele factoren en intentie 

Tussen mannen en vrouwen bestaat een verschil wat betreft intentie. Mannen hebben een positievere atti-

tude ten opzichte van minderen van drugsgebruik in het verkeer. Vrouwen hebben een positievere houding 

m.b.t. helemaal stoppen. Echter gezien de gemiddelden en de effectgrootte moet gezegd worden dat het 

verschil tussen beide groepen niet groot is. Wat betreft opleiding geldt: lager opgeleiden hebben een grotere 

attitude en intentie om te stoppen met drugsgebruik in het verkeer. 

 

Er is ook samenhang te vinden tussen sociale invloed en intentie. Opvallend genoeg hebben jongeren die 

minder steun van hun omgeving ontvangen wanneer zij willen stoppen, bovengemiddeld meer de intentie 

om te stoppen met drugsgebruik in het verkeer. Vooral wanneer respondenten geen steun ontvangen van 

hun vrienden, hebben ze de grootste intentie om te minderen. Ten slotte is een verband te vinden tussen  

sociale druk en intentie. In vriendengroepen waar drugsgebruik in het algemeen en drugsgebruik in het  

verkeer minder geaccepteerd is, is de intentie om te stoppen of te minderen ook hoger. Respondenten die 

willen stoppen hebben over het algemeen ook minder vrienden die allemaal gebruiken. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag. Zover bekend is dit de eerste studie waarin 

gebruik van drugs in het verkeer is onderzocht aan de hand van het I-Change model. Aan de hand van de  

uitwerking van dit model ben ik in staat om een antwoord te geven op de hoofdvraag: Hoe kan TeamAlert  

jongeren motiveren geen drugs meer te gebruiken in het verkeer.  

Allereerst is het belangrijk om er bewust van te zijn dat het gewenste resultaat niet binnen een jaar gereali-

seerd kan worden. Blijvende gedragsverandering bereik je niet direct zoals ook in §3.3 staat beschreven. Dit 

gaat stapsgewijs: voorbereiding op gedrag, de initiële actie en vervolgens het gewenste gedrag volhouden is 

een tijdrovend proces. Interventies zijn het meest kansrijk op het moment dat jongeren de grens naar drugs-

gebruik in het algemeen of de grens naar drugsgebruik in het verkeer nog niet over zijn. Het is nu eenmaal 

veel lastiger om bestaand gedrag af te leren. Daarnaast vervagen grenzen zodra je risicogedrag vaker hebt 

uitgevoerd, eventuele eigen principes of grenzen van de omgeving heb je met de eerste keer al overschre-

den. Daarnaast bevestigt elke volgende rit die een jongere maakt, waarin hij/zij geen ongeluk krijgt, de aan-

name dat je kunt rijden onder invloed van drugs zonder daarvan slechte consequenties te ondervinden. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat er jongeren zijn die een positieve attitude hebben ten opzichte van 

het gewenste gedrag; stoppen met drugsgebruik in het verkeer. De voornaamste reden om te overwegen om 

te stoppen zijn de risico’s. Gevolgd door helemaal willen stoppen met drugsgebruik, omdat de omgeving van 

de respondent dit wil. Een vijfde van alle respondenten zit in de preparatie fase en is daadwerkelijk op de 

korte termijn van plan te stoppen met drugsgebruik in het verkeer.  

Ook komt naar voren dat er een groep jongeren is welke niet intrinsiek gemotiveerd zijn om het gewenste 

gedrag überhaupt uit te voeren. Om jongeren te motiveren geen drugs te gebruiken in het verkeer, is het 

daarom belangrijk de groep respondenten in verschillende segmenten op te delen en een aanpak per doel-

groep te ontwikkelen. Hierna benoem ik deze verschillende doelgroepen, waarin een overlap van respon-

denten zit. De belangrijkste doelgroepen die het makkelijkst te motiveren zijn tot het gewenste gedrag  

worden als eerste weergegeven. Daarnaast geef ik kort aan hoe ze het beste gemotiveerd kunnen worden. 

Bij aanbevelingen ga ik dieper op de aanpak in.  

Intentie 

Alle jongeren die in de preparatie fase zitten, zijn zoals vanzelfsprekend het makkelijkst te motiveren. Alle 

fasen uit het I-Change model van deze respondenten zijn het meest gunstig. Ook heeft vrijwel iedereen de 

vaardigheden om te stoppen. Middels goede voorlichting van onder andere TeamAlert, steun van de  

omgeving en duidelijke handelingsalternatieven kan deze groep gemotiveerd worden geen drugs in het  

verkeer te gebruiken.  

Duur en frequentie van drugsgebruik 

Als jongeren de grens over zijn en een aantal keer per jaar drugs gebruiken in het verkeer, zijn ze over het  

algemeen gesproken nog goed te motiveren om te minderen of te stoppen met drugsgebruik in het verkeer.  

De bewustzijns- en motivationele factoren van deze respondenten zijn gunstig. Ook heeft deze groep respon-

denten in verhouding een grote intentie om te stoppen. Deze groep is gevoelig voor een subjectieve norm. 

Daarnaast zijn alternatieven van vervoer, evenals informatie over het onderwerp erg belangrijk. De sociale 

omgeving van deze jongere staat veelal niet achter het gebruik in het verkeer. Hierop kan ingespeeld worden 

middels interventies en voorlichting. 

Jongeren die regelmatig en al meerdere jaren drugs in het verkeer gebruiken zijn het moeilijkst te motiveren 

hiermee te stoppen. Ze scoren laag op alle determinanten van het I-Change model. Ze zijn vooral extrinsiek 

gemotiveerd om te stoppen met drugsgebruik in het verkeer. Deze extrinsieke motivatie is een vergrote pak-

kans. Ook is sociale druk belangrijk, als vrienden het niet meer ok vinden overwegen ze te stoppen. Echter 

dit is niet voldoende om daadwerkelijk langdurige positieve gedragsverandering te bewerkstellingen.  
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Combinatiegebruik 

Een overgrote meerderheid van de jongeren die harddrugs in het verkeer combineren met alcohol zijn te  

motiveren om te minderen of te stoppen met drugsgebruik in het verkeer, maar dit is niet eenvoudig. De be-

wustzijnsfactoren zijn gunstig. In de motivationele factoren zit echter een discrepantie. De jongeren hebben 

gemiddeld gezien een positieve attitude ten opzichte van stoppen met drugsgebruik in het verkeer. De nega-

tieve hoge sociale invloed en zwakkere eigen effectiviteit zorgen er echter voor dat het voor deze jongeren 

erg lastig is om te stoppen. Wil TeamAlert deze groep motiveren, dan is een diverse middelenmix essentieel. 

Het is allereerst noodzakelijk dat in de vriendengroep de heersende sociale norm verandert. Hierdoor kan je 

de sociale druk verminderen en vergroot je de steun. Daarnaast moet de zelf effectiviteit worden verbeterd. 

Eigen effectiviteit is een randvoorwaarde: een jongere moet wel het vertrouwen hebben dat hij/zij het ge-

wenste gedrag kan uitoefenen. Dit kan o.a. door vaardigheden te trainen en oefenen. Daarnaast zijn goede 

handelingsalternatieven essentieel. Wanneer deze onvoldoende toereikend zijn zal deze groep met barrières 

te maken krijgen, waardoor het waarschijnlijk onmogelijk is het gewenste gedrag te blijven volhouden.   

Externe factoren 

Naast drugsconsumptie komt uit het onderzoek naar voren dat de externe factoren geslacht en  

opleidingsniveau het gewenste gedrag beïnvloeden. Vrouwelijke respondenten en jongeren met een lager 

opleidingsniveau hebben een grotere intentie om te stoppen met drugsgebruik in het verkeer. Met de juiste 

informatievoorlichting kan hier op ingespeeld worden.  

Bewustzijnsfactoren 

Er komt in het onderzoek een verschil tussen het drugsgebruik van de respondenten in het algemeen versus 

het gebruik van respondenten wanneer ze met drugs op aan het verkeer deelnemen naar voren. De meerder-

heid van de jongeren past zijn/of haar gedrag aan op het moment dat ze bestuurder zijn. Het combinatiege-

bruik wordt bijna gehalveerd. Zeker de combinatie alcohol en harddrugs. Hieruit valt te concluderen dat de 

gevaren van combinatiegebruik het duidelijkst zijn. Alleen het gebruik van softdrugs stijgt. Dit bevestigt ook 

de uitspraken die in de interviews werden gemaakt. Jongeren zien softdrugs als veel minder gevaarlijk.  

Ondanks dat meer dan driekwart van de respondenten aangeeft dat er voldoende informatie aanwezig is, is 

de kennis van de meeste respondenten laag. Jongeren denken te weten wanneer ze weer veilig aan het ver-

keer kunnen deelnemen, maar veel van die ‘kennis’ bestaat uit mythevorming en logisch klinkende verhalen 

die losstaan van de werkelijkheid. Niet alleen aantoonbare foute kennis kan problematisch zijn, maar ook 

het ontbreken van kennis. Voorlichting kan hierbij een grote rol spelen.  

 

Er zijn duidelijke signalen aanwezig waardoor jongeren beseffen dat drugsgebruik in het verkeer gevaarlijk 

is. Toch negeren de meeste respondenten deze. Dit wordt versterkt door externe invloeden. Een groot ge-

deelte van de vrienden van de respondenten accepteert het drugsgebruik in het verkeer. Deze argumentatie 

geeft jongeren de vrijheid om zich tegen hun vaak wel aanwezige normen en waarden in te gedragen. 

Motivationele factoren 

Jongeren van wie de attitude ten opzichte van stoppen met drugsgebruik in het verkeer heel laag is hebben 

weinig eigen effectiviteit. Dit laatste geldt ook voor respondenten met grote sociale druk. Het gedrag van 

respondenten wordt beïnvloed door externe invloeden. Een (sociale) omgeving kan het respondenten mak-

kelijker of moelijker maken om gewenst gedrag uit te voeren. Signalen in deze fysieke omgeving spelen een 

belangrijke rol in het activeren of deactiveren van normen of doelen. Om in te schatten wat gewenst gedrag 

is in een bepaalde omgeving, kijken mensen naar cues in de omgeving die ze een indruk geven van wat voor 

gedrag getolereerd is. (‘Wat is de sociale norm?’) Uit de resultaten komt duidelijk naar voren dat er geen  

sociale norm aanwezig is m.b.t drugsgebruik in het verkeer. Bij een groot deel van de jongeren is deze wel 

aanwezig voor alcohol in het verkeer.  
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7.2 Aanbevelingen  

TeamAlert speelt met de Witte Waas enkel in op damage control: het zo veel mogelijk beperken van de 

schade bij jongeren die al risicogedrag vertonen. Dit is een prima uitgangspunt, maar om daadwerkelijk  

gedrag te veranderen moet TeamAlert haar strategie aanpassen en meerdere interventies tegelijkertijd  

inzetten. Hieronder geef ik deze per alinea aan. Allereerst start ik met hetgeen dat TeamAlert al doet;  

de Witte Waas en hoe deze verbeterd kan worden.  

Damage control 

Zoals in §6.4 wordt beschreven is een festivalbezoek voor de respondenten het moeilijkst om het gewenste 

gedrag vol te houden. Het is goed dat TeamAlert hier aanwezig is om met hen het gesprek aan te gaan over 

drugsgebruik in het verkeer. Het is aan te raden deze interventie aan het begin van het festival uit te voeren. 

Je wilt de jongeren nuchter spreken, wanneer ze nog helder kunnen nadenken. Voor de jongeren die geen 

veilige rit naar huis hebben geregeld is het belangrijk om aan te geven hoelang ze moeten wachten voordat 

ze weer veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Het benadrukken van de pakkans is hierbij belangrijk. Om 

met de interventie nog meer impact te maken, kunnen nudges op het parkeerterrein worden aangebracht 

die bestuurders van te voren en na een festival (nogmaals) laten nadenken over het juiste gedrag.  

Creëer een sterke sociale norm op het gebied van drugs in het verkeer 

Mensen toetsen hun gedrag niet alleen aan injunctieve normen – dus wat je denkt dat je zou moeten doen – 

ze letten ook sterk op het gedrag van hun sociale omgeving en volgen daarbij de getoonde descriptieve 

norm, het gedrag zoals het feitelijk door anderen wordt vertoond. Het ontwikkelen van een sociale norm op 

het gebied van drugs in het verkeer is daarom belangrijk. Deze norm houdt in dat we het allen normaal vin-

den om geen drugs te gebruiken wanneer je deelneemt aan het verkeer.  

Bij het creëren van deze sociale norm is het goed om deze toe te passen op de verschillende groepen respon-

denten. Een goed voorbeeld hiervoor is de Bob campagne. Deze richt zich zowel op de voetballende vrien-

dengroepen in het weekend, als op de golfende 65-plusser. Voor drugs kan dit onderscheidt ook worden  

gemaakt. Voor de een kan de boodschap zijn dat je een veilige terugreis regelt voordat je naar een festival of 

feest gaat, voor een ander is de boodschap dat je gepakt kan worden met drugs op.  

 

Voor het goed neerzetten van een sociale norm is tijd nodig. Zo heeft het jaren geduurd voordat de campag-

nes over het gebruik van gordel in de auto en de Bob resultaat hadden. Inmiddels is het gedrag van de auto-

gordel standaard en vinden we alcohol in het verkeer steeds minder geaccepteerd. 

 

Voorlichting  

De fysieke en sociale omgeving kunnen signalen afgeven, waardoor mensen wel de gewenste gedragsinten-

tie hebben, maar uiteindelijk niet het gewenste gedrag vertonen. Denk aan de verleidingen op een festival of 

vrienden om je heen die wel gebruiken. De sociale norm moet hier bij helpen, om deze te verspreiden kan 

campagne gevoerd worden. Bij het ontwikkelen van een campagne dient rekening te worden gehouden met 

de aanwezig kennis over het onderwerp en de mening van je doelgroep waar de campagne op wordt gericht. 

Het is essentieel concepten te testen onder de doelgroep. Wordt dit niet gedaan, dan is er een kans dat een 

campagne verzandt in weerstand of niet aansluit bij de behoeften en verwachtingen van de doelgroep.  

 

Daarnaast is er drugs in veel verschillende soorten en maten, hierdoor verschilt het effect en de uitwerking 

ervan in het verkeer enorm. Ook hoe mensen tegenover de diverse drugssoorten staan is verschillend. Iedere 

drugssoort heeft daarom zijn eigen voorlichting nodig. Per campagne op de verschillende drugssoorten kan 

ingespeeld worden op de risico’s en goede handelingsalternatieven. Ik raad TeamAlert aan, om voor iedere 

te ontwikkelen campagne een testgroep te werven van vijf tot tien jongeren die de specifieke drugssoort in 

het verkeer gebruiken. Op deze manier sluit je, zoals hierboven al staat beschreven, het beste aan bij de be-

levingswereld van de jongeren en kan je met een campagne meer impact maken.  
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Samenwerken 

Een sociale norm stellen doe je niet alleen. Hoe meer organisaties en bedrijven meedoen, hoe groter de kans 

dat een sociale norm wordt overgenomen. Ook al is TeamAlert de enige organisatie op het gebied van  

jongeren en drugsgebruik in het verkeer, de uitkomsten uit het onderzoek bieden aanknopingspunten voor  

samenwerkingen om de norm mee te versterken. Denk hierbij aan testpunten voor drugs, overheid, smart en 

coffeeshops. Maar ook andere voorlichtingsorganisaties zoals Unity, het Trimbos-Instituut en BNN. 

 

Aantrekkelijker maken alternatieve mogelijkheden 

Een campagne kan alleen werken als het met ander instrumenten wordt gecombineerd. Als je jongeren wilt 

stimuleren geen drugs meer te gebruiken in het verkeer moeten er ook goede handelingsalternatieven aan-

wezig zijn. Voorbeelden kunnen zijn een betere bereikbaarheid met het OV (door extra inzet van pendelbus-

sen of een partybus), betaalbaardere taxi’s of een drugsbob. Er kan gezocht worden naar samenwerkingen 

met partijen die hierin iets kunnen realiseren. Mogelijkheden zijn Uber, festivalorganisatoren of partybus.nl   

Handhaving 

Ondersteunend beleid in de vorm van bijvoorbeeld de speekseltest kan helpen om het doel te bereiken. 

Door de samenwerking op te zoeken met de politie kan gekeken worden naar mogelijkheden om de  

gevoelde pakkans te vergroten. Hiervoor hoeven niet stelselmatig steekproefsgewijs controles uitgevoerd te 

worden, zolang het gevoel dat je zomaar aangehouden kunt worden voor een controle maar gaat opspelen.   

Educatie 

Tot slot; voorkomen is belangrijker dan genezen. We weten dat jongeren die vanaf 18 jaar zelfstandig mogen 

rijden het ongewenste gedrag kunnen gaan vertonen. Om dit gedrag voor te zijn kun je de rijlessen en het 

rijexamen gebruiken om jongeren te behoeden voor starten met drugsgebruik in het verkeer. Rijopleiders 

kunnen inspelen op de bewustzijnsfactoren van jongeren en hierdoor de attitude ten opzichte van drugsge-

bruik in het verkeer beïnvloeden. Aan het examen kan een implementatie intentie worden toegevoegd §3.3. 

Vervolgonderzoek 

In dit onderzoek is vanwege de omvang niet verder ingegaan op barrières. De rol van weerstand bij gedrags-

verandering is echter wel een belangrijk aspect om rekening mee te houden. Tussen intentie en gedrag  

bevindt zich nog een grote kloof. Het is aan te bevelen nader onderzoek te doen naar de belemmeringen die 

jongeren kunnen tegenkomen op de route van intentie naar (blijvende) gedragsverandering.  

 

Met dit huidige onderzoek is TeamAlert op de hoogte van de meest recente cijfers en heeft zij duidelijke  

actiepunten waar de komende jaren aan gewerkt moet worden. Om deze positie te behouden raad ik  

TeamAlert aan een vergelijkbaar onderzoek tweejaarlijks uit te voeren. Ik acht dit noodzakelijk omdat de  

belevingswereld van jongeren continu in beweging is. Daarnaast komen er nieuwe drugssoorten op de markt 

met andere effecten en uitwerkingen in het verkeer. Samen met de testgroepen die per campagne worden 

opgezet, kan TeamAlert inspelen op het consumentengedrag van de doelgroep. Daarnaast is TeamAlert met 

alle opgedane kennis in staat, om met de juiste inzet van middelen, consumentengedrag positief te beïn-

vloeden.   
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Reflectie 
 

Ik ben gelijk voortvarend met het onderzoek aan de slag gegaan. Echter doordat ik voornamelijk een doener 

ben liep ik al snel tegen het probleem aan dat goede voorbereiding essentieel is bij het doen van onderzoek. 

Zo kwam ik er te laat achter dat ik een behoorlijk complex onderzoeksmodel heb gekozen voor een derge-

lijke opdracht. Doordat ik voor dit model zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek heb gedaan is het mij 

ook net niet gelukt om binnen de randvoorwaarden van 20 pagina’s te blijven. Ik heb veel geschrapt, maar 

vond het voor de kwaliteit van het onderzoek niet verantwoord om nog meer essentiële informatie achter-

wege te laten.  

 

Naar mijn inzicht toon ik met dit onderzoek aan dat ik voldoende kunde heb in alle leerdoelen van de  

Masterclass. Het ophalen van klantinzichten was voor mij als marketeer uiteraard niet nieuw, maar dit  

onderzoek is weldegelijk een groot verschil met hoe ik dat in het verleden deed. Dat verschil zit hem voorna-

melijk in het theoretisch kader, de verantwoording hierbij en de manier waarop je literatuur gebruikt ter  

onderbouwing. Gelukkig kreeg ik op mijn werk de nodige ondersteuning van onze eigen onderzoeker. Ze 

heeft me het nodige advies gegeven en liet me kritisch nadenken over de gestelde vragen in de enquête.   

Het onderzoek heeft mij en TeamAlert diverse nieuwe inzichten opgeleverd; waarom gebruiken jongeren 

drugs en wat zijn vervolgens hun drijfveren om hiermee deel te nemen aan het verkeer? De verschillende 

drugssoorten zijn hierbij essentieel. Drugs is niet zoals bier, wijn en whisky in één categorie te stoppen.  

Iedere drugssoort heeft zijn eigen werking en effect. Dit uit zich ook in het verkeer. Enkel een splitsing op 

soft- en harddrugs is niet voldoende. Voor iedere drugssoort is een eigen aanpak nodig.  

 

Ten aanzien van de enquête zijn enkele verbeterpunten te geven. Vanwege de lengte van de enquête wilde ik 

niet nog meer vragen toevoegen. Toch had ik graag nog een onderdeel toegevoegd over barrières en meer 

inzicht willen hebben in de vaardigheden van jongeren met de intentie ‘ik wil stoppen met drugsgebruik in 

het verkeer’. Ik heb tijdens mijn onderzoek ondervonden dat externe invloeden het consumentengedrag be-

hoorlijk beïnvloeden. Met alleen een goede intentie ben je er nog zeker niet. Daarnaast was ik zeer tevreden 

met het aantal respondenten, maar bij de statistische analyse kwam ik erachter dat de N soms erg klein was 

waardoor ik hierover geen uitspraak kon doen. Een volgende keer zou ik daarom van te voren duidelijkere 

doelen stellen en pas stoppen met werven op het moment dat het aantal respondenten voldoende groot is 

om uitspraken te kunnen doen over alle gestelde doelen.  

 

Ik ben erg tevreden met het resultaat. Inmiddels is ook, naar aanleiding van dit onderzoek, de eerste kleine 

voorlichtingscampagne m.b.t. drugsgebruik in het verkeer gelanceerd. Door hetgeen dat ik tijdens de mo-

dule heb geleerd wist ik verschillende effectieve mechanismen in de campagne toe te voegen. De campagne 

is erg goed opgepakt door de doelgroep. Het doel van de campagne, jongeren elkaar laten aanspreken op 

het gewenste gedrag, is erg goed gelukt. Duizenden jongeren hebben elkaar getagd op social media bij de 

video’s van TeamAlert met de boodschap Rij Tripvrij. Daarnaast zagen we op festivals dat jongeren onze 

Witte Waas tent ten tijde van de campagne beter konden vinden en ons aanspraken op de campagne.  

Ook is het persbericht dat TeamAlert heeft gepubliceerd, naar aanleiding van dit onderzoek opgepakt door 

onder andere 3FM en Metronieuws. Daarnaast wisten we afgelopen week samen met het Openbaar Ministe-

rie het Algemeen Dagblad en de Volkskrant te bereiken. De komende maanden zijn er (opnieuw) gesprekken 

met het Openbaar Ministerie, ministeries en politie om onze nieuwe inzichten te delen. TeamAlert wil met 

hen de samenwerking aangaan voor ondersteunend beleid en handhaving, zodat we in de komende jaren 

samen kunnen werken aan een nieuwe norm op drugsgebruik in het verkeer.    

 

 

 

 

 

https://www.perssupport.nl/persbericht/0b609104-0e3b-4d17-b439-5f2049b8c7af/helft-van-de-jongeren-wil-stoppen-met-rijden-onder-invloed-van-drugs
https://www.ad.nl/binnenland/ik-kan-goed-autorijden-onder-invloed-van-drugs~af9d6da2/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/politie-betrapt-vaker-drugsgebruikers-achter-het-stuur~bf63c2de/
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Bijlagen 
 
Bijlage 1: I-Change model 

 
Bijlage 1: Integrated Change Model (uit De Vries et al., 2003) 

 
Bijlage 2: Respondenten kwalitatief onderzoek 
 
In onderstaande tabel  zijn de acht respondenten inclusief achtergrondkenmerken weergeven. Tevens zijn in 

de tabel enkele vragen met betrekking tot drugs in het verkeer toegevoegd. Om de anonimiteit van de res-

pondenten te waarborgen zijn alle persoonskenmerken verwijderd. De woonplaats van de respondenten is 

om dezelfde reden teruggebracht naar de provincie en de categorie ‘stad’ of ‘dorp’. 
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Bijlage 3: Sensitizer 
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Bijlage 4: Respondenten kwantitatief onderzoek 
 

      % 

Geslacht 
Man 74 
Vrouw 26 

Leeftijd 
18 jaar 15 
19 tm 21 jaar 51 
22 tm 24 jaar 34 

Opleidingsniveau 

Laagopgeleid 
Vmbo 10 
Mbo 52 

Hoogopgeleid 

Havo 5 
Hbo 24 
Vwo 2 
Wo 4 

  Anders 2 

Woonsituatie  

Bij ouders 65 
Studentenhuis 4 
Op mezelf 21 
Samenwonend/gehuwd 10 

Duur drugsgebruik 

Minder dan half jaar 0 
Tussen half jaar en jaar 4 
Tussen jaar en twee jaar 20 
Tussen twee jaar en drie jaar 21 
Meer dan drie jaar 55 

Frequentie drugsgebruik 

Dagelijks 17 
Wekelijks 30 
Maandelijks 38 
Minder dan vijf keer per jaar 15 
Minder dan twee keer per jaar 0 

        
 
Bijlage 5: Enquête 
 
Bedankt dat je deze vragenlijst over drugs in het verkeer wilt invullen. Jouw feedback is voor ons belangrijk! 

Met het invullen van de vragenlijst maak je daarnaast kans op een van de vier cadeaubonnen t.w.v. 50,- 

Het invullen kost je ongeveer vijf tot max tien minuten. De vragen gaan over je drugsgebruik en de manier 

waarop jij omgaat met drugs in het verkeer. Er zijn absoluut geen goede of slechte antwoorden. 

 

Jouw gegevens worden anoniem en veilig verwerkt.  

 

Controlevragen: We beginnen met twee vragen om te kijken of je binnen de doelgroep valt: 

1. Wat is je leeftijd? 
(deelname mogelijk van 18 t/m 24) 

2. Rijd jij wel eens met drugs op in de auto? 

Ja gaat door / nee is uit de enquête 

 

3. Welke drugscombinaties gebruik je wel eens: 
Meerdere antwoorden mogelijk 

• Alleen softdrugs 

• Alleen harddrugs 

• Een combinatie van hard- en 

softdrugs 

• Een combinatie van alcohol en 

softdrugs 

• Een combinatie van alcohol en 

harddrugs 
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4. Welke drugscombinaties gebruik je wel eens in het verkeer: 
Meerdere antwoorden mogelijk 

• Alleen softdrugs 

• Alleen harddrugs 

• Een combinatie van hard- en 

softdrugs 

• Een combinatie van alcohol en soft-

drugs 

• Een combinatie van alcohol en 

harddrugs 

5. In welke situaties gebruik je drugs in het verkeer? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

• Om thuis te komen na het uitgaan 

• Om thuis te komen na een avondje bij vrienden 

• Om thuis te komen na een festival 

• Om ongestoord in de auto te gebruiken 

• Overige (geef nadere toelichting) 

6. Hoe vaak per jaar rij je ongeveer met drugs op? 

• Een tot twee keer per jaar 

• Twee tot vijf keer per jaar 

• Vijf tot tien keer per jaar 

• Maandelijks 

• Wekelijks 

7. Wanneer begon je met rijden onder invloed? 

• Na de eerste keer drugsgebruik 

• Na de tweede keer 

• Na de tweede keer 

• Na een aantal keren 

• Na ongeveer tien keer 

• Na meer dan tien keer 

8. Wat is volgens jou slechter voor je lichaam? 

• Een avond doorhalen met alcohol 

• Een avond doorhalen met drugs 

9. Geef aan in hoeverre je het met onderstaande stellingen eens bent: 

Keuzemogelijkheden: Helemaal mee oneens – enigszins mee oneens – neutraal -  enigszins mee oneens – Helemaal mee eens 

• Ik maak me wel eens zorgen over mijn drugsgebruik 

• De kans op een verkeersongeluk is hoger met drugs op 

• Als ik drugs gebruik in het verkeer is dit gevaarlijk 

• Ik ben een verantwoordelijke bestuurder met drugs op 

• Ik weet precies wanneer ik na drugsgebruik weer kan rijden 

10. Denk je dat: 

Keuzemogelijkheden: Zeker wel – Waarschijnlijk wel – Misschien – Waarschijnlijk niet – Zeker niet 

• In de toekomst gaat stoppen met drugsgebruik 

• In de toekomst gaat stoppen met drugsgebruik in het verkeer 

• Binnen een half jaar gaat stoppen met drugsgebruik 

• Binnen een half jaar gaat stoppen met drugsgebruik in het verkeer 

11. Geef aan in hoeverre je het met onderstaande stelling eens bent: 

Keuzemogelijkheden: Helemaal mee oneens – enigszins mee oneens – neutraal -  enigszins mee oneens – Helemaal mee eens 

• Als ik drugs gebruik besef ik dat ik niet helder kan nadenken 

• Als ik drugs gebruik in het verkeer ben ik een verantwoordelijke bestuurder 

• Als ik drugs gebruik in het verkeer vinden mijn vrienden dit ok 

• Als ik drugs gebruik in het verkeer vinden mijn ouders dit niet ok 

• Als ik bestuurder ben gebruik ik minder als mijn vrienden 
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12. Ik heb wel eens geprobeerd te stoppen met mijn drugsgebruik 

• Ja • Nee 

 

13. Ik zou wel willen stoppen met mijn drugsgebruik 

• Ja 

• Nee  

• Nee, maar ik zou wel willen  

minderen 

14. Ik zou wel willen stoppen met mijn drugsgebruik in het verkeer 

• Ja 

• Nee  

• Nee, maar ik zou wel willen  

minderen 

15. Wat is het meest op jou van toepassing? 

• Ik wil stoppen met drugsgebruik in het verkeer maar ik weet nog niet hoe 

• Ik wil stoppen met drugsgebruik in het verkeer en weet ook hoe ik dit ga doen 

16. Wat is voor jou de belangrijkste reden om te stoppen met drugsgebruik in het verkeer? 

• Risico’s / gevaren 

• Ik wil helemaal stoppen met 

drugs 

• Ik ben gepakt met drugs op 

• Ik ben verslaafd 

• Ongewenst gedrag na gebruik 

• Mijn omgeving wil dat ik stop 

• Overige (geef nadere toelichting) 

17. Wat is voor jou de belangrijkste reden om te minderen met drugsgebruik in het verkeer? 

• Risico’s / gevaren 

• Ik wil helemaal stoppen met 

drugs 

• Ik ben gepakt met drugs op 

• Ik ben verslaafd 

• Ongewenst gedrag na gebruik 

• Mijn omgeving wil dat ik stop 

• Overige (geef nadere toelichting) 

18. Wat is voor jou de belangrijkste reden om niet te stoppen met drugsgebruik in het verkeer? 

• Ik ben verslaafd aan drugs 

• Ik vind het niet gevaarlijk 

• Ik wordt toch niet gepakt 

• Mijn omgeving vindt het prima 

• Ik heb geen ander alternatief om 

thuis te komen 

• Overige (geef nadere toelichting) 

19. Wat zou er voor kunnen zorgen dat je wel stopt met drugsgebruik in het verkeer: 

Meerdere keuzemogelijkheden mogelijk:  

• Betere alternatieven van vervoer na een feest 

• Betere afspraken met vrienden over wie de Bob is 

• Grotere pakkans voor drugsgebruik in het verkeer 

• Als mijn vrienden het niet ok zouden vinden 

• Er is geen enkele reden voor mij om te stoppen 

• Overige (geef nadere toelichting) 

20. Ongeveer hoeveel van je vrienden gebruiken drugs? 

• (bijna) Allemaal 

• Meer dan de helft 

• Ongeveer de helft 

• Minder dan de helft 

• (bijna) Geen 
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21. Geef aan hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen: 

Keuzemogelijkheden: Helemaal mee oneens – enigszins mee oneens – neutraal -  enigszins mee oneens – Helemaal mee eens 

• In mijn sociale omgeving is drugsgebruik geaccepteerd 

• In mijn sociale omgeving is drugsgebruik in het verkeer geaccepteerd 

• Ik voel druk van mijn vrienden om drugs te gebruiken 

• Ik voel druk van mijn vrienden om drugs te gebruiken, ook wanneer ik bestuurder ben 

• Mijn vrienden vinden het prima dat ik drugs gebruik 

• Mijn vrienden vinden het prima dat ik drugs gebruik wanneer ik bestuurder ben 

22. Als ik mijn drugsgebruik in het verkeer zou verminderen, krijg ik steun van: 

Keuzemogelijkheden: Heel veel steun – Veel steun – Niet tot weinig steun – Weinig steun – Heel weinig steun 

• Vrienden  

• Studiegenoten 

• Familieleden 

• Ouders 

23. In de volgende situatie moet je je voorstellen dat je bent gestopt met drugsgebruik in het ver-

keer. Je bent ergens met de auto. Vul op basis hiervan in hoe moeilijk of makkelijk de vol-

gende situaties voor je zijn om geen drugs te gebruiken. 

Keuzemogelijkheden: Moeilijk – Een beetje moeilijk – Neutraal – Een beetje makkelijk – Makkelijk – N.v.t. 

• Als ik mijn vrienden zie gebruiken 

• Als ik uitga 

• Als ik gestrest ben 

• Als ik een hele dag op een festival ben 

• Als ik drugs krijg aangeboden 

• Als mijn vrienden zeggen dat ik wel een beetje kan gebruiken 

24. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen: 

Keuzemogelijkheden: Helemaal mee eens – Een beetje mee eens – Neutraal – Een beetje mee oneens – Helemaal mee oneens 

• Ik vind het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan drugsgebruik in het verkeer 

• Ik vind het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan drugs in het algemeen 

• Ik vind dat er voldoende informatie beschikbaar is over de gevaren van drugsgebruik in het 

verkeer.  

25. Waar zou volgens jou meer informatie over beschikbaar moeten zijn: 

Meerdere antwoorden mogelijk 

• Risico’s van drugsgebruik in het verkeer 

• Risico’s van drugsgebruik 

• Wanneer drugs uit je lichaam is en je weer veilig kan reiden 

• Andere alternatieven om thuis te komen i.p.v. de auto 

• Werking van drugs 

• Hoe je weet of drugs veilig is 

• Overige (geen nadere toelichting) 
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26. Voorlichting/ informatie over drugsgebruik in het verkeer zou ik het liefst ontvangen van: 

Meerdere antwoorden mogelijk 

• Vrienden 

• Dealer 

• Smart- of coffeeshop 

• Overheid 

• Testpunt voor drugs 

• Voorlichtingsorganisaties zoals 

TeamAlert 

• Overige (geef nadere toelichting) 

27. Voorlichting/ informatie over drugsgebruik in het verkeer zou ik het liefst ontvangen via: 

Meerdere antwoorden mogelijk 

• Sociale media 

• Website 

• Festivals 

• Gedrukte media zoals flyers 

• Face to face 

• Overige (geef nadere toelichting) 

28. Ik ben een: 

• Man  • Vrouw 

29. Wat is je opleidingsniveau? 

• Vmbo 

• Mbo 

• Havo 

• Hbo 

• Vwo 

• Wo 

• Anders 

30. Wat is je woonsituatie? 

• Ik woon bij mijn ouders 

• Ik woon op mezelf 

• Ik woon in een studentenhuis 

• Samenwonend/ gehuwd 

31. Hoe lang gebruik je al drugs? 

• Minder dan een half jaar 

• Tussen een half jaar en een jaar 

• Tussen een jaar en twee jaar 

• Tussen twee jaar en drie jaar 

• Meer dan drie jaar 

32. Welke van de volgende uitspraken wat betreft drugsgebruik pas het beste bij jou: 

• Ik gebruik dagelijks 

• Ik gebruik wekelijks 

• Ik gebruik maandelijks 

• Ik gebruik minder dan vijf keer 

per jaar 

• Ik gebruik minder dan twee keer 

per jaar

Je bent aan het einde van de enquête. Bedankt voor je deelname! Je gegevens worden veilig en anoniem 

verwerkt. Als je hieronder jouw emailadres invult maak je kans op één van de cadeaubonnen van €50,-. Je 

krijgt hier uiterlijk 30 augustus een bericht van. 

 

 


