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INLEIDING

Dit handboek is het resultaat van de evaluatie van een reeks aanbevelingen van het Club Health-project
(mee gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Volksgezondheidsprogramma 20082013) om te zorgen voor een veilig en gezond uitgaansleven. Er komt elke dag meer materiaal beschikbaar
dat bewijst dat bepaalde factoren – zoals goedkope drank en promoties, drukte, hitte en permissiviteit –
zorgen voor problemen door alcohol in en rond uitgaansgelegenheden. Ook hoe dronken de klanten zijn, is
een belangrijke factor. Management en medewerkers van uitgaansgelegenheden kunnen fors en proactief
bijdragen tot gedragsveranderingen. Proactieve praktijken zijn b.v. plannen rond: i) de materiële en sociale
omstandigheden van hun uitgaansgelegenheid; ii) het begrip en het engagement van medewerkers voor
verantwoord drinken; iii) het vermijden van marketingstrategieën die aanzetten tot overmatig drinken; en
iv) samenwerkingsstrategieën om incidenten door alcohol te verminderen door b.v. goede communicatie
en samenwerking tussen politie, lokale overheid, openbaar vervoer, gezondheidsdiensten en gemeenten.
Dit werk is een praktijkgids voor uitgaansgelegenheden, managers en promotoren. De prioriteiten voor de
nachteconomie zijn o.a.: geen alcohol verkopen aan jongeren onder de wettelijke leeftijd; een eind maken
aan onverantwoorde marketing en verkoopspromoties; zorgen voor de veiligheid van klanten en medewerkers; en door de openbare veiligheid te verbeteren, de overlast voor de gemeenschap verminderen. Dit handboek is ook een praktijkgids voor organisaties die tap- en andere vergunningen afleveren en voor de politie
die ze controleert. Natuurlijk kunnen we niet alles oplossen: nachtelijke uitgaansbuurten krijgen we nooit
helemaal vrij van gezondheids- en veiligheidsincidenten. Maar we kunnen verschillende stappen zetten om
de kans op die incidenten gevoelig te verminderen.

Basisprincipes
De meeste studies over risicofactoren en procedures om de gezondheid en veiligheid in nachtelijke uitgaansbuurten te verzekeren, komen uit Australië, Canada, de VS en Groot-Brittannië. Het opzet van ons
onderzoek was nagaan of wat de wetenschappelijke literatuur sleutelcomponenten noemt, ook zijn weerslag vindt in de Europese praktijk. Een deel van onze methodologie was empirisch bewijs voorleggen aan
vertegenwoordigers van de uitgaanssector om te weten te komen wat zij ervan vonden. Ter vergelijking verzamelden we ook opinies van andere belangrijke betrokkenen uit het werkveld. Het onderzoek was ook heel
uitdrukkelijk opgezet om aandacht te hebben voor culturele gevoeligheden.
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Om gezondheid en veiligheid te waarborgen in het uitgaansleven, is het belangrijk in te spelen op alle risicofactoren. Daarvoor is een duidelijk zicht nodig op de processen, factoren en mechanismen die risico’s kunnen verergeren of verminderen. Effectieve maatregelen kunnen de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van
uitgaansgelegenheden tot een minimum herleiden en het welbevinden van klanten bevorderen. Om ervoor
te zorgen dat uitgaansgelegenheden goede gezondheids- en veiligheidsnormen hanteren, moeten verschillende actoren en behoeften harmonisch op elkaar afgestemd zijn. Daarvoor is doorgedreven samenwerking
nodig tussen Europese, nationale en lokale partnerorganisaties, en tussen de openbare en de privésector.
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Deelnemers
Aan deze studie werkten meer dan 75 informanten mee uit 14 verschillende Europese landen (uit kleine, middelgrote en grote steden, maar wel allemaal met een bruisend nachtleven). Van onze informanten was zo’n
80% vertegenwoordiger van de uitgaanssector (meestal uitbaters of eigenaars van uitgaansgelegenheden
– maar ook vertegenwoordigers van overkoepelende organisaties en promotoren van events). De overige
20% waren andere professionals die in of met de sector werken, zoals mensen uit de gezondheidssector,
beleidsmakers en politiemensen.

Evaluatiemethodiek
De studie startte met een uitgebreid literatuuronderzoek1 dat focuste op de afbakening van strategieën voor
betere gezondheid en veiligheid in uitgaansbuurten en op best – of veelbelovende – practices. Op basis
van deze informatie werkten we aanbevelingen uit voor drie grote categorieën, met elk hun subgroepen. Dat
deden we om de geselecteerde sleutelcomponenten gemakkelijker te kunnen evalueren en monitoren:
1.

Voorwaarden voor uitgaansgelegenheden

1.1. Veilig deurbeleid
1.2. In de uitgaansgelegenheid: materiële omgeving
1.3. In de uitgaansgelegenheid: sociale omgeving
1.4. Sluitingsbeleid
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2.

6

Betrokkenheid van medewerkers en management

2.1. Management
2.2. Bedienend personeel
2.3. Portiers en niet-bedienende veiligheidsmedewerkers
2.4. Amusementsmedewerkers: dj’s en mensen aan de microfoon
3.

Beleid rond alcoholverkoop en -promotie

3.1. Prijszetting en beschikbaarheid
3.2. Speciale promoties

In de eerste kolom van het evaluatieformulier konden de respondenten: 1) laten weten of ze in hun eigen
uitgaansgelegenheid al of niet verplicht werken met de component; 2) laten weten of dat bij wet geregeld
is; en 3) als het verplicht is, wie dat dan controleert. In de andere kolommen vroegen we de ondervraagden
hun antwoord op deze vragen: i) Hoe gemakkelijk is dit te realiseren? ii) Hoe beoordeelt u de kosten om het
duurzaam te realiseren? iii) Hoe beoordeelt u de effectiviteit? iv) Hoe aanvaardbaar denkt u dat uw klanten dit
vinden en ligt dit bij u cultureel gevoelig? En ten slotte v) Hoe belangrijk is dit als sleutelelement in uw globale
strategie (op een schaal van 1 = meest belangrijk tot 5 = minst belangrijk)?

1 Calafat, A., Juan, M., Duch, M.A. (2009) Preventive interventions in nightlife: a review. Adicciones, 21 (4), 387-414 en Hughes K, Quigg Z, Eckley L, Bellis
M, Jones L, Calafat A, Kosir M, van Hasselt N. (2010) Environmental factors in drinking venues and alcohol-related harm: the evidence base for European
intervention. Addiction, 106, Supplement 1:37-46.

De evaluatie

In Europa zijn er heel wat verschillen tussen reglementeringen en tussen betrokken partnerorganisaties en
overheden. Soms waren die verschillen er zelfs tussen verschillende steden of regio’s in hetzelfde land. Ook
het beleid voor tap- en andere vergunningen verschilt serieus. Dat maakt het soms moeilijk om wetgeving en
de controle daarop te vergelijken. Bovendien waren niet alle ondervraagden even vertrouwd met het onderzoeksthema en met de gebruikte terminologie in de vragenlijst. Ook dat maakte het soms wat moeilijker om
antwoorden te analyseren en te vergelijken. Soms vulden we de basisinformatie daarom achteraf nog aan
met kwalitatieve verslagen van lokale onderzoekers.

Classificatie van de componenten
Voor een beter begrip en om het belang van de verschillende componenten aan te geven, werkten we met
deze classificatie:

Sleutelcomponenten

Aanbevolen componenten

In speciale omstandigheden

Deze
componenten
worden
ondersteund door duidelijk bewijs uit de wetenschappelijke literatuur en door de praktijkervaring van vertegenwoordigers van
de sector. Ze worden ook bevestigd door de mening van andere
geraadpleegde belangrijke betrokkenen. We markeren ze in het
handboek oranje.

Voor deze elementen is er niet
genoeg bewijsmateriaal, maar ze
worden wel bevestigd door de
praktijk. We markeren ze groen.

Deze componenten zijn niet gedragen door bewijsmateriaal of
door praktijkervaringen (soms
wel door praktijkervaringen die
onderling tegenstrijdig zijn) en
gelden dus niet voor alle uitgaansgelegenheden, maar zijn in
bepaalde omstandigheden toch
belangrijk. In het handboek wit
gemarkeerd.

Bewijs uit de literatuur hebben we beoordeeld met een schaal: *** voor afdoend bewijs, tot * voor zwak bewijs,
of met een vraagteken ‘?‘ voor tegenstrijdig → onbestaand bewijsmateriaal. Praktijkervaringen van vertegenwoordigers uit de sector zijn gerangschikt op een schaal van 1 = meest belangrijk tot 5 = minst belangrijk.
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We maakten een protocol waarmee alle onderzoekers het project en de tools die erbij horen konden voorstellen aan potentiële informanten, en dat gestandaardiseerde – en dus vergelijkbare – gegevens moest opleveren. De onderzoekers kregen een leidraad over hoe ze contact konden opnemen met vertegenwoordigers
van koepelorganisaties en met eigenaars en uitbaters van populaire uitgaansgelegenheden in elke locatie.
Alles samen moest dit een breed beeld opleveren over elke uitgaansbuurt. Ter vergelijking zochten we ook
antwoorden bij andere beroepsmensen uit het werkveld, zoals beleidsmakers en gezondheidswerkers.
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Bevindingen
De onderzoeksresultaten laten duidelijk zien dat de vertegenwoordigers van de sector zich perfect bewust zijn
van de sleutelcomponenten die de literatuur aanbrengt. Ze blijken zich ook goed te houden aan reglementeringen en procedures. Een van onze werkhypothesen was dat we verschillen zouden vinden in aanvaarding, door de
culturele gevoeligheden in verschillende landen. Toch vonden we over de sleutelcomponenten geen belangrijke
verschillen. De meeste vertegenwoordigers van de sector voldoen in hoge mate aan de normen, maar twijfelen
toch aan het nut van nog meer reglementering over elementen die vandaag nog geen wettelijke verplichting of
nog geen aanwervingsvoorwaarde zijn. Ze krijgen liever ‘adviezen’ dan nieuwe ‘verplichtingen’ voor hun uitgaansgelegenheid. Van de mensen die wel voldoen aan de normen, maar ze liever geen wettelijke verplichting
zien worden, gebruiken sommigen het feit dat ze de normen naleven als een manier om zich positief te onderscheiden van potentiële concurrenten. Ook als marketingstrategie biedt kwaliteit dus toegevoegde waarde. De
sector is ook bang dat nog meer reglementering nog meer hindernissen zou opleveren voor hun werk: met meer
papierwerk en meer werkingskosten. Toch blijkt dat plannen voor meer lokale samenwerking tussen de sector en
andere belangrijke betrokkenen in de praktijk een effectieve manier zijn om overlast en criminaliteit te verminderen, en om de uitgaansbuurt aantrekkelijker – en dus de uitgaansgelegenheden winstgevender – te maken.
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In Oost-Europese landen gaat de voorkeur wel eerder naar reglementering dan naar advies. Dat heeft volgens
sommige ondervraagden ook te maken met illegale of clandestiene praktijken waardoor zaken die de regels niet
volgen oneerlijke concurrentie plegen. In sommige gevallen gebeurt dat in flats of in gebouwen die niet echt
ontworpen zijn als uitgaansgelegenheid en die zeker niet voldoen aan de nodige gezondheids- en veiligheidsnormen.
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De medewerking van medewerkers en management is een fundamentele voorwaarde om in nachtelijke uitgaansgelegenheden gezondheid en veiligheid te kunnen garanderen. De percentages die de mensen uit de sector opgeven over de toepassing van de aanbevelingen liggen erg hoog, en ze noemden de meeste procedures
sleutelcomponenten. Toch waren er voor opleiding van de medewerkers en voor de antwoorden over de beheersaanpak serieuze verschillen per land en zelfs per uitgaansgelegenheid. Tegenstrijdigheden in antwoorden over
‘reglementering en controle’, ‘haalbaarheid’ en ‘effectiviteit en kosten’ lijken te wijzen op grote verschillen in
visie en in aanpak (afhankelijk van het management van de zaak). Vertegenwoordigers van de sector noemen
een opleiding in verantwoord drank schenken en training voor hun medewerkers belangrijk, maar ze maken er
toch liever geen noodzakelijke aanwervingsvoorwaarde van. Dat de training soms intern gebeurt (zonder bijdrage of supervisie van buitenaf) en dat ze meestal niet als sleutelcomponent beoordeeld werd, kan erop wijzen
dat de opleiding ook – of zelfs vooral – gaat over drank schenken en over marketing, eerder dan over verantwoord drank schenken. Dezelfde trend (zwak opgezette training) zagen we ook bij portiers en niet-bedienende
veiligheidsmedewerkers.
Het is belangrijk uitbaters en medewerkers te ‘empoweren’ met de vaardigheden die ze nodig hebben om effectief tussenbeide te komen als er ergens problemen opduiken. Daarvoor is opleiding en training nodig van
managers, eigenaars/promotoren, bedienend personeel (inclusief kelners, glasophalers en medewerkers voor
toilet en vestiaire), portiers en veiligheidsmedewerkers, dj’s en entertainers (zoals modellen en animatoren).
Een grondige opleiding voor alle medewerkers van een uitgaansgelegenheid is handig om ervoor te zorgen dat
ze gecoördineerd werken en dat alle neuzen in dezelfde richting staan achter een duidelijk plan voor een minder
risicovolle omgeving. Dit handboek is ontwikkeld als onderdeel van het Club Health-project.
Ook in de antwoorden over ‘prijszetting en beschikbaarheid’ (beperkte openingstijden of maximumaantal aanwezigen) botsten we op nogal wat tegenstrijdigheden. Sommige ondervraagden zijn zich ervan bewust dat ‘prijszetting en beschikbaarheid’ een belangrijke rol kan spelen om risico’s te voorkomen. Maar de antwoorden
liepen zo sterk uiteen dat we er achteraf maar weinig mee aan konden: ze zijn moeilijk te duiden. Meestal leken
de antwoorden over prijsstrategie ook eerder te slaan op de prijsstrategie en de promoties van een uitgaansgelegenheid of van de alcoholindustrie, eerder dan over een beleid om de prijs van alcoholische dranken vrijwillig
te verhogen en die van niet-alcoholische dranken te verlagen, wat een goede strategie is om problemen door
alcohol te verminderen of te voorkomen.

Conclusies

De meeste vertegenwoordigers van de sector voldoen in hoge mate aan de normen, maar twijfelen toch aan
het nut van nog meer reglementering. Ze zijn bang dat meer reglementering vooral zou zorgen voor meer
papierwerk en meer werkingskosten. De meeste ondervraagden runnen goed draaiende, populaire uitgaansgelegenheden: dat verklaart wellicht ook waarom zij minder behoefte voelen aan nog meer regelgeving of
aan nog meer controle. Soms gebruiken ze het feit dat ze zich aan de normen houden als een manier om zich
positief te onderscheiden, en dus als een toegevoegde waarde voor hun marketing. Soms kan oneerlijke concurrentie die marketingstrategie wel ondergraven. Het blijft dus de vraag hoe je consistentie kunt garanderen
in de procedures van de uitgaansgelegenheden zonder die procedures te reglementeren. In landen met meer
reglementering stellen we vast dat uitgaansgelegenheden betere kwaliteit bieden als ze het bewijs moeten
leveren van opleiding en van een strategie, als voorwaarde om een vergunning te krijgen.
De normen zijn algemeen aanvaarde principes of reglementen op basis van kennis van experten. Onze evaluatie laat zien dat voor de sleutelcomponenten bewijs uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen
elkaar alleen maar bevestigen. De literatuur laat wel zien dat vrijwillige zelfregulering niet echt effectief is,
behalve als ze verplicht of gecontroleerd wordt. Daarom pleiten we ervoor de sleutelcomponenten zoals die
naar voren komen uit de literatuur en uit de antwoorden van onze ondervraagden wettelijk te reglementeren
en te controleren. Het is de beste manier om homogeniteit te garanderen in normen en praktijken voor meer
gezondheid en veiligheid in nachtelijke uitgaansgelegenheden.
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Dit is een innovatief onderzoek dat wetenschappelijke bevindingen confronteert met ervaringen uit het Europese werkveld. In veertien landen evalueerden we de normen om gezondheid en veiligheid in nachtelijke
uitgaansgelegenheden te verbeteren. De resultaten laten zien dat de meeste vertegenwoordigers van de uitgaanssector zich bewust zijn van de uitdagingen die de literatuur signaleert en dat ze klaar staan om daar iets
aan te doen. Daarover vonden we geen grote verschillen in de verschillende landen. Toch hebben nog maar
een paar landen al wettelijke regelingen voor de meeste sleutelcomponenten uit dit onderzoek.
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Tabel: structuur en gebruikte terminologie
Bevindingen en andere
commentaren van Club Health

Verwante praktijk

Bewijs + Score van de betrokkene
Gesignaleerd
Sleutelcomponent door literatuur
en praktijk

Aanbevolen
Component

In speciale
omstandigheden

Niet genoeg
bewijs maar
bevestigd
door praktijk

Gegevens uit onderzoek van Club
Health, en andere commentaren,
omschrijvingen en/of verduidelijking

Niet gesignaleerd
door bewijs of
praktijk; of niet
van toepassing
voor alle
gelegenheden

Bewijs

Interventies (al of niet
geëvalueerd) die nuttig
kunnen zijn voor een
aanpak op dit vlak
Score
Meest /
Redelijk
belangrijk

Wetenschappelijke literatuur
over vroeger onderzoek
Afdoend

***

Redelijk

**

Zwak

*

Tegenstrijdig of
onbestaand

?

Percentage ondervraagden
die het thema
omschrijven als:

Neutraal

Niet /
Nauwelijks
belangrijk
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Classificatie van de component
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1. Voorwaarden voor de uitgaansgelegenheid
1.1. Veilig deurbeleid
De twee belangrijkste doelstellingen zijn: ervoor zorgen dat mensen onder de minimumleeftijd niet binnenkomen, en wanorde of
criminaliteit voorkomen om de openbare veiligheid te beschermen. Bepaalde procedures moeten gevolgd worden om gezondheid
en veiligheid te garanderen: b.v. i) leeftijdscontrole om te voorkomen dat minderjarigen binnenkomen; ii) voorkomen dat relschoppers en/of mensen met drugs of wapens binnenkomen; iii) klanten informeren over de huisregels; iv) overbevolking voorkomen;
en v) mensen in wachtrijen en mensen die buiten samenscholen monitoren om conflicten of verstoring van de openbare orde te
voorkomen.
Componenten

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Verwante praktijk

Minimum-leeftijd
controleren

Om te voorkomen dat jongeren onder de minimumleeftijd
toegang krijgen tot alcohol, zouden leeftijdscontroles
routine moeten worden. In de uitgaanssector noemt
ongeveer 86% van de vertegenwoordigers leeftijdscontrole
cruciaal en ‘makkelijk te doen voor weinig geld’. In
alle onderzochte landen is er een wettelijk bepaalde
minimumleeftijd. Toch controleert maar 68,4% van de sector
zelf effectief leeftijden. Het meest gehoorde excuus om dat
niet te doen, is ‘dat het niet echt nodig is’ omdat ze mikken
op een oudere doelgroep. Bij meisjes is het moeilijker om de
leeftijd te schatten zonder identiteitsbewijs dan bij jongens.

Het alcoholpreventieprogramma van de stad
Stockholm (onderdeel
van het STAD-project)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Omschrijving:
Leeftijdscontrole om te
voorkomen dat mensen
onder de minimumleeftijd
binnenkomen

Alle medewerkers zouden een training moeten volgen om
klanten die er jonger uitzien te controleren en drank te
weigeren aan jongeren die niet onderschept werden bij de
deur.3
Sommige uitgaansgelegenheden installeerden elektronische
scanners. Om toegang te krijgen, moeten klanten dan eerst
hun identiteitskaart laten scannen.4

Bewijs

Score
Meest / Redelijk belangrijk
***

Omschrijving: Ervoor
zorgen dat de totale
capaciteit van de
uitgaansgelegenheid niet
overschreden wordt, en
overbevolking voorkomen

SLEUTELCOMPONENTEN

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Beperking aantal klanten
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In het Verenigd
Koninkrijk promootte
de alcoholindustrie
zelf initiatieven zoals:
‘Challenge 21’, ‘Challenge
25’ en ‘PASS’. Maar de
resultaten zijn nog niet
grondig geëvalueerd.

Toegang na een bepaald uur
beperken
Herrieschoppers
buitenhouden

Bewijs

85.7%

Neutraal

8.6%

Niet / Nauwelijks belangrijk

5.7%

Daar waar de overheid de maximumcapaciteit van een
uitgaansgelegenheid vastlegt en de uitgaansgelegenheden
daarop ingericht zijn, vindt 70% van de ondervraagden dit
belangrijk. Toch houdt maar 68,4% van de ondervraagde
uitbaters er in de praktijk rekening mee, meestal omdat ze
zeggen dat dit moeilijk realiseerbaar is (69%).5
Verschillende studies leggen een verband tussen
gewelddadig gedrag en overbevolking. Daarom is het
belangrijk een betrouwbare methode te gebruiken om het
aantal klanten in een uitgaansgelegenheid te tellen.

Best Bar None awards is
een plan dat werkt in meer
dan 67 Britse gemeenten
om verantwoord beheer
van uitgaansgelegenheden
te promoten. De resultaten
zijn nog niet grondig
geëvalueerd.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Methoden om overbevolking te voorkomen zijn:
elektronische inkloksystemen, ‘prikklokken’ en
spitstechnologische toestellen die tegelijk de leeftijd of het
amokverleden van klanten bevestigen.
Score

**

Meest / Redelijk belangrijk

71.0%

Neutraal

18.8%

Niet / Nauwelijks belangrijk

10.2%

3 Uit Zweeds onderzoek blijkt dat portiers goed leeftijden controleren, en dat barmedewerkers daarop vertrouwen en daarom klanten die er jonger uitzien niet dubbel
checken (Wallin & Andreásson 2004)
4 Deze systemen zorgen ervoor dat klanten onder de minimumleeftijd geen toegang krijgen. Ze berekenen het aantal mensen dat binnenkomt. En ze maken het
gemakkelijk om relschoppers te identificeren en te weigeren. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat elektronische leeftijdsverificatie wel zorgt voor nauwkeuriger
leeftijdscontroles, maar mét zo’n systeem wordt er niet meer gecontroleerd dan zonder (Krevor e.a. 2003).
5 Deze moeilijkheid lijkt geen invloed te hebben op hun mogelijkheden om een goede verhouding in aantal medewerkers/klanten te behouden (zie ‘wachtrijen vermijden
bij bar en toiletten’).

Componenten

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Verwante praktijk

Controle op drugs en
dronken-schap

Van dronken klanten is de kans groter dat ze zorgen voor
incidenten. Goed opgeleide portiers kunnen heel effectief
zijn om klanten onder invloed van drank of andere drugs
te screenen, en om drugsdealen en de daarmee gepaard
gaande problemen te voorkomen. Ze laten ook zien dat de
uitgaansgelegenheid geen onwettelijk of ongeregeld gedrag
accepteert.

Het alcoholpreventieprogramma van de stad
Stockholm (onderdeel van
het STAD-project) http://
www.fhi.se/en/Highlights/
Responsible-BeverageService/

74,1% van de uitbaters verklaart dat ze in hun zaak alcoholen drugscontroles doen. Maar 90,9% van de andere
betrokkenen zegt dat ze daar in de praktijk weinig van zien.
Dat zou betekenen dat zelfs goed opgeleide portiers eerder
moeilijk kunnen inschatten hoe dronken een potentiële
klant is.

De British Beer and Pub
Association (BBPA) gaf een
gids uit over hoe omgaan
met incidenten

Omschrijving:
Voorkomen dat dronken
mensen binnenkomen
Druggebruik en dealen
voorkomen in en rond de
uitgaansgelegenheid

Score
**

Meest / Redelijk belangrijk

85.7%

Neutraal

10.0%

Niet / Nauwelijks belangrijk
Affiche met huisregels

AANBEVOLEN COMPONENTEN

SLEUTELCOMPONENTEN

Omschrijving: Het is
belangrijk dat klanten
vooraf informatie krijgen
over de huisregels (drinken
onder de wettelijke leeftijd,
leeftijdscode, dresscode,
schenkbeleid aan dronken
klanten enz.)

4.3%

In de meeste onderzochte steden of buurten zijn duidelijk
zichtbare huisregels geen vereiste om een vergunning te
krijgen. Toch werken de meeste uitgaansgelegenheden
ermee. 78,9% van de vertegenwoordigers van de sector
noemt die huisregels vlot haalbaar, en heel effectief voor
weinig kosten.

National Pubwatch
Good Practice Guide
http://www.
nationalpubwatch.
org.uk/index.php

Samen met andere selectieprocedures worden huisregels
gebruikt om de doelgroep te identificeren en te selecteren,
en om de toegang te weigeren aan wie er niet aan voldoet.6

Ook bij de wachtrij aan de
ingang zorgt een duidelijk
geafficheerd huisreglement
voor minder frustratie als
mensen na een wachttijd
toch geen toegang krijgen.

Bewijs

Score
**

Meest / Redelijk belangrijk

52.9%

Neutraal

27.9%

Niet / Nauwelijks belangrijk

19.2%

Componenten

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Verwante praktijk

CCTV- monitoring

Programma’s van de

Systemen met een gesloten
tv-circuit verhogen het
gevoel van veiligheid en van
controle bij klanten

CCTV is bruikbaar als effectief afschrikmiddel. Het tv-circuit
is vooral handig bij de ingang en bij afgelegen hoekjes in
een uitgaansgelegenheid. Ze kunnen druggebruik, dealen en
problemen met agressie voorkomen. Van de ondervraagden
uit de sector werkt 70,7% met CCTV-monitoring.

Bewijs

Score
*

Uit de literatuur blijkt dat sommige klanten CCTV-monitoring
beschouwen als teken van sociale verantwoordelijkheid,
terwijl anderen het tv-circuit eerder zien als inbreuk op
hun privacy. In ons onderzoek noemde amper 14,5% van
de vertegenwoordigers van de sector het een gevoelige
of weinig geaccepteerde materie (bij de groep van andere
betrokkenen lag die gevoeligheid met 18% wat hoger).

Meest / Redelijk belangrijk

52.4%

Neutraal

27.0%

Niet / Nauwelijks belangrijk

20.6%

Security Industry Authority
(SIA) in het VK om CCTVoperatoren op te leiden om
met de systemen te werken
volgens de recentste Britse
industrienormen (BS).

6 Uit onderzoek blijkt dat bij complexe uitsluitingsprocedures (op basis van o.a. dresscode, doelpubliek en attitudes) portiers (samen met management, organisatoren,
PR-medewerkers en ‘spotters’) in staat zijn om te identificeren wie wel en wie niet aan de voorwaarden voldoet om binnen te komen (Measham & Hadfield 2009).

HANDBOEK: Aanbevelingen om gezondheid en veiligheid te verhogen in uitgaansgelegenheden

Bewijs

www.beerandpub.com/
documents/publications/
industry/Drugs_and_Pubs.
pdf
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Componenten

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Verwante praktijk

Monitoring van mensen in
wachtrijen

Portiers die mensen informeren, tonen zich betrokken
bij het comfort van hun klanten en vergroten zo hun
geloofwaardigheid, verminderen frustratie en bieden
medewerkers de kans om het optreden van hun
klanten te taxeren. Zo’n 65% van de ondervraagden
uit de sector monitort wachtrijen bij de ingang:
een kleine extra kost voor meer veiligheid, al
beschouwen ze het niet als een sleutelfactor.

Programma’s van de

Omschrijving: Om mensen
te informeren over de
wachttijd en om drummen
of voordringen tegen te
gaan

Security Industry Authority
(SIA) in het Verenigd
Koninkrijk om portiers en
veiligheidsmedewerkers op
te leiden

Recent onderzoek laat zien dat wachtrijen bij
de ingang ook soms gebruikt worden als een
marketingstrategie (een bewijs van populariteit en
prestige). Soms krijgen portiers zelfs de opdracht om
klanten te laten wachten vóór ze binnen mogen.7
Bewijs

Score
*

AANBEVOLEN COMPONENTEN

Neutraal

34.3%

Niet / Nauwelijks belangrijk

29.9%

Parkeerterreinen en de omgeving controleren is
nuttig om druggebruik, drugsdealen of klanten
met potentieel risicogedrag op te sporen.

Omschrijving: Om de kans
op onrust in te schatten

63,8% van de ondervraagden uit de sector zegt klanten in
de omgeving van hun zaak te monitoren. Meestal noemen
ze die maatregel vlot haalbaar tegen een lage of gemiddelde
kost. Dat kan erop wijzen dat ze geen specifieke procedures
ontwikkelden of samenwerkingsovereenkomsten met
de politie en/of met andere betrokken partners.

Bewijs

Score

Toegangs-prijs
Club Health Healthy and Safer Night of Youth

35.8%

Monitoring van mensen
die buiten de drankgelegenheid verzamelen

*
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Meest / Redelijk belangrijk

Omschrijving: Een
toegangsprijs om hoppen
tussen verschillende
uitgaansgelegenheden te
ontmoedigen

Programma’s van de

Meest / Redelijk belangrijk

1

33.9%

Neutraal

2

36.9%

Niet / Nauwelijks belangrijk

3

29.2%

Een toegangsprijs is vooral een marketingstrategie en hangt
af van de avond, van het soort en/of de omvang van de
uitgaansgelegenheid. Er zijn ook grote verschillen tussen
verschillende landen. De meeste ondervraagden uit de
sector beschouwen het niet als een preventiestrategie.
Toch zegt 63,8% dat ze een entreeprijs vragen.
Vooral net voor het sluitingsuur is het belangrijk
hoppen tussen verschillende uitgaansgelegenheden te
voorkomen, omdat er net dan meer dronkenschap is.8

Bewijs

Score
Meest / Redelijk belangrijk
*

7 Zie Meesham & Hadfield 2009
8 Zie Lang & Rumbold 1997.

Neutraal
Niet / Nauwelijks belangrijk

65.6%
9.4%
25.0%

Security Industry Authority
(SIA) in het Verenigd
Koninkrijk om portiers en
veiligheidsmedewerkers
op te leiden

Componenten

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Verwante praktijk

Controle op wapens

Uitgaansgelegenheden moeten duidelijke
procedures hebben om wapens buiten te houden.
Ook procedures om de politie in te schakelen
moeten ontwikkeld en verspreid worden.

In Portugal verplicht een
nieuwe reglementering
een metaaldetector aan
de ingang van disco’s
en nachtclubs.

Omschrijving: Om toegang
aan mensen met wapens te
voorkomen. Om escalatie
van geweld te vermijden als
er zich incidenten voordoen.

Ook al gebeurt het niet standaard, toch zegt
47,4% van de ondervraagden uit de sector dat
ze controleren op wapendracht. Soms gebeuren
die controles vooral op avonden met bepaalde
types van muziek (b.v. op hiphopavonden).
Bij wie op wapens controleert, noemt maar 10,8% die
controles een gevoelig (of moeilijk aanvaard) punt.
Bij wie niet controleert, ligt dat cijfer hoger (26,2%).
Sommige ondervraagden vinden dat wapencontroles het
algemeen veiligheidsgevoel van hun klanten verhogen.
Score

IN SPECIALE OMSTANDIGHEDEN

*
Speciale toegangs-pasjes
vermijden

Meest / Redelijk belangrijk

69.3%

Neutraal

13.8%

Niet / Nauwelijks belangrijk

16.9%

Omschrijving: Geen
voorkeursbehandeling of
vriendjespolitiek tegenover
bepaalde mensen of
groepen

Sommige studies laten zien dat je verschillen tussen
mensen beter niet te veel accentueert. Klanten die zich
onheus behandeld voelen, zijn minder bereid om mee te
werken met de medewerkers van de uitgaansgelegenheid.9
Van de ondervraagden uit de sector gebruikt 65,5%
speciale toegangspasjes in zijn marketingstrategie, om hun
doelpubliek te selecteren en conflicten te voorkomen.

Bewijs

Score

9 Zie Graham 1999.

*

Meest / Redelijk belangrijk

33.3%

Neutraal

20.0%

Niet / Nauwelijks belangrijk

46.7%

HANDBOEK: Aanbevelingen om gezondheid en veiligheid te verhogen in uitgaansgelegenheden

Bewijs
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1. Voorwaarden voor de uitgaansgelegenheid
1.2. In de uitgaansgelegenheid: materiële omgeving
De inrichting en het design van uitgaansgelegenheden kan het risico op ordeverstoring en criminaliteit verkleinen, en vlotte doorstroming van klanten bevorderen (b.v. bottlenecks en verborgen plekjes voorkomen) en overdreven warmte en rook beperken. Duidelijke
procedures helpen om ongevallen, de beschikbaarheid van eventuele wapens en andere gevaren buiten de deur te houden.
Componenten

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Verwante praktijk

Temperatuur en
ventilatie in de ruimte

In de meeste onderzochte landen zijn er ofwel
voorbehouden ruimtes om te roken, of is roken in
uitgaansgelegenheden helemaal verboden. Een te warme
of mistige sfeer maakt mensen snel geïrriteerd en meer
geneigd om agressief te antwoorden op provocaties.10

In het boekje ‘Safer Bars.
Assessing and reducing
risks of violence’, dat bij
het programma Safer Bars
hoort, staan checklists om
de inrichting, het comfort
en de veiligheid van
klanten te evalueren en tips
om die te verbeteren

Omschrijving:
Binnentemperatuur en
ventilatie controleren om
overdreven warmte en
een rokerige omgeving
te voorkomen

Bewijs

Controlesystemen voor binnentemperatuur en ventilatie
en het onderhoud ervan is duur. Toch zegt 77,9% van de
vertegenwoordigers van de sector dat ze ermee werken
omdat ze het heel effectief vinden: een sleutelelement voor
meer gezondheid en veiligheid in hun uitgaansgelegenheid.
Score

***

Meest / Redelijk belangrijk

73.1%

Neutraal

20.9%

Niet / Nauwelijks belangrijk
Troep, gebroken glazen en
andere gevaren opruimen
Omschrijving: Voorkomen
dat vloeren glad worden
door gemorste drank
of gevaarlijk door
andere obstakels

6.0%

In de onderzochte uitgaansgelegenheden wordt gemorste
drank en andere rommel regelmatig opgeruimd om te
voorkomen dat mensen zich kwetsen door uit te glijden op
een gladde vloer of dat ze zich snijden aan glasscherven.
96,4% van de vertegenwoordigers van de sector
zegt vandaag al zo te werken. Ongeveer 88% noemt
dit een sleutelcomponent om de gezondheid en
de veiligheid van klanten te verzekeren.

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html
Best Bar None awards
is een plan in meer dan
67 Britse gemeenten om
verantwoord beheer van
uitgaansgelegenheden te
promoten. De resultaten
zijn nog niet grondig
geëvalueerd.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Bewijs

Score
Meest / Redelijk belangrijk
**

Lege flessen en glazen
opruimen
Omschrijving: Glasophalers
aanwerven om te
voorkomen dat er overal
lege glazen blijven staan

SLEUTELCOMPONENTEN

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Er is speciale aandacht nodig voor glasvrije omgevingen. Met
plastic bekers gaan klanten soms zo nonchalant om dat ze
die gemakkelijk overal weggooien of laten rondslingeren,11
en dat zorgt dan weer voor extra slipgevaar en extra rommel,
en zo voor voorspelbaar meer gewelddadig gedrag.

Bewijs

88.4%

Neutraal

8.7%

Niet / Nauwelijks belangrijk

2.9%

Door bar, tafel en vensterbanken te weinig op te ruimen,
komen er meer potentiële ‘wapens’ beschikbaar
waardoor het risico op verwondingen toeneemt
94,4% van de vertegenwoordigers van de sector
zegt dat regelmatig lege glazen en flessen
opruimen standaardprocedure is, ook om mogelijke
verwondingen te voorkomen. Bijna 70% van alle
betrokkenen noemt dit een sleutelcomponent om
te zorgen voor goede gezondheid en veiligheid.
Score

**
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10 Zie Graham e.a. 2000; Homel e.a. 2004
11 Zie Forsyth 2008

Meest / Redelijk belangrijk

68.6%

Neutraal

18.5%

Niet / Nauwelijks belangrijk

12.9%

In het boekje ‘Safer Bars.
Assessing and reducing
risks of violence’, dat bij
het programma Safer Bars
hoort, staan checklists
om de inrichting, het
comfort en de veiligheid
van klanten te evalueren
en tips om die te
verbeteren http://www.
camh.net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.htm

Componenten

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Verwante praktijk

Inrichting en design

Obstakels die de bewegingsvrijheid hinderen of moeilijke
toegang tot services kunnen zorgen voor meer geweld
doordat mensen op elkaar gepakt zitten of moeten
drummen in wachtrijen. Van de ondervraagden uit de sector
zegt 73,1% dat de inrichting van hun uitgaansgelegenheid
terdege rekening hield met gezondheid en veiligheid van de
klanten. Ook al is dat duur en soms moeilijk te realiseren.

Best Bar None awards
is een plan in meer dan
67 Britse gemeenten om
verantwoord beheer van
uitgaansgelegenheden
te promoten. De
resultaten zijn nog niet
grondig geëvalueerd.

Omschrijving:
Uitgaansgelegenheden
moeten ingericht zijn
met het oog op vlotte
doorstroming en veilige
evacuatie van klanten,
zonder bottlenecks of
verborgen plekjes.

Score
**

Controle bij de toiletten
Omschrijving: llegaal
gedrag zoals druggebruik of
drugs dealen voorkomen

Meest / Redelijk belangrijk

62.8%

Neutraal

25.7%

Niet / Nauwelijks belangrijk

11.5%

In sommige landen is het voor veiligheidsmedewerkers
verboden om intiem te fouilleren. Sommige
uitgaansgelegenheden werken met andere strategieën
zoals bewaking bij de toiletten om mensen te
ontmoedigen om daar drugs te gebruiken of te dealen.
89,3% van de vertegenwoordigers van de sector
zegt dat ze regelmatig controleren bij de toiletten.
63,2% vind dat een sleutelelement, zelfs al zegt
47,1% dat het soms gevoelig ligt en niet populair
is. Wel vindt bijna een derde van de ondervraagden
dat die controles helemaal niet gevoelig liggen.
Het is belangrijk de privacy van klanten te
respecteren. Daarvoor moeten medewerkers
duidelijke instructies en opleiding krijgen.

Bewijs

Score
**

Muziekvolume
Omschrijving: Zorgen
voor een geluidslimiet in
de muziekinstallatie om
gehoorschade bij klanten en
medewerkers te voorkomen
en/of om de buren niet te
storen met nachtlawaai

SLEUTELCOMPONENTEN

http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Meest / Redelijk belangrijk

63.2%

Neutraal

14.7%

Niet / Nauwelijks belangrijk

22.1%

In alle onderzochte landen is er een wettelijke geluidslimiet
op muziek. Toch zeggen veel vertegenwoordigers van
de sector dat ze daarvan niet op de hoogte zijn. Waar er
een systeem is voor geluidscontrole, is dat ook soms om
schade aan de geluidsinstallatie te voorkomen. Dat is dus
ook een reden om té enthousiaste dj’s in te tomen, eerder
dan om gehoorschade of lawaaihinder tegen te gaan.
79,6% van de vertegenwoordigers van de sector zegt
dat ze het muziekvolume controleren. Toch zegt 72,2%
van de andere betrokkenen dat dat niet gebeurt. Luidere
muziek zorgt niet alleen voor gehoorschade, maar ook voor
meer en snellere alcoholconsumptie van de klanten.
Experten adviseren de installatie van geluidscontrolesystemen
die het volume beperken tot maximaal 90 decibel.
Op de dansvloer en/of vlak bij het podium moet
duidelijk aangegeven staan wat de risico’s zijn in
de buurt van de speakers. Voor de klanten zouden
er oordopjes beschikbaar moeten zijn.

Bewijs

Score
**

12 Zie Brookman & Maguire 2003; Deehan 1999..

Meest / Redelijk belangrijk

50.8%

Neutraal

31.3%

Niet / Nauwelijks belangrijk

17.9%

In het boekje ‘Safer Bars.
Assessing and reducing
risks of violence’, dat bij
het programma Safer Bars
hoort, staan checklists om
de inrichting, het comfort
en de veiligheid van
klanten te evalueren en tips
om die te verbeteren
http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html
Best Bar None awards
is een plan in meer dan
67 Britse gemeenten om
verantwoord beheer van
uitgaansgelegenheden te
promoten. De resultaten
zijn nog niet grondig
geëvalueerd.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

HANDBOEK: Aanbevelingen om gezondheid en veiligheid te verhogen in uitgaansgelegenheden

Bewijs

Om gedrum te voorkomen is er speciaal aandacht nodig
voor de gebieden rond bars, toiletten en vestiaires,
en voor trappen, hallen en gangen. Er is signalisatie
nodig om toegang te verbieden op mogelijk gevaarlijke
plekken, en om de nooduitgangen duidelijk zichtbaar
te maken. Donkere en verborgen plekken moeten
vermeden worden of gecontroleerd met CCTV: die
plekken wakkeren anonimiteit en wangedrag aan.12
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Componenten

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Verwante praktijk

Beschik-baarheid
van relaxruimte en/
of zitplaatsen

Amper 66% van de vertegenwoordigers van de sector
zegt dat ze relax- of zitruimte hebben. En dan nog:
die zitruimte beslaat meestal maar een klein deeltje
van de uitgaansgelegenheid. (De meeste antwoorden
kregen we uit de wereld van dancings en clubs.)

In het boekje ‘Safer Bars.
Assessing and reducing
risks of violence’, dat bij
het programma Safer Bars
hoort, staan checklists om
de inrichting, het comfort
en de veiligheid van
klanten te evalueren en tips
om die te verbeteren

Omschrijving: Geschikte
zitruimte voorzien waar het
koeler en rustiger is dan
op de centrale dansvloer

Bewijs

Score
**

Wachtrijen vermijden
bij bar of toiletten
Omschrijving: Gedrum bij
de bar voorkomen

SLEUTELCOMPONENTEN

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Incidenten door op elkaar
gepakte groepen mensen
voorkomen

18

Rechtstaand drinken vergroot natuurlijk de capaciteit van
een uitgaansgelegenheid, en tegelijk ook de hoeveelheid
geconsumeerde alcohol.13 Dat kan zorgen voor meer
wanorde (ongewenst lichaamscontact, drummen) en
voor meer gezondheids- en veiligheidsproblemen
(gebroken glazen, gemorste drank).

Meest / Redelijk belangrijk

58.1%

Neutraal

22.6%

Niet / Nauwelijks belangrijk

19.3%

Wachtrijen vermijden bij bars en toiletten heeft ook te maken
met een goede verhouding in aantal medewerkers/aantal
klanten, die duidelijk helpt gedrum te voorkomen om eerst
bediend te worden.
De meeste ondervraagden vinden wachtrijen voorkomen
geen sleutelelement. Amper 43,1% vindt een goede
verhouding tussen aantal medewekers/aantal klanten
erg belangrijk. Daar komt nog bij dat 69% van de
ondervraagden het moeilijk vindt om te tellen hoeveel
klanten er binnenkomen. Hoe zorgen ze dan voor een goede
verhouding in aantal medewerkers/klanten (zoals 79,6%
zegt te doen)? Wel zegt maar 60% van de ondervraagden uit
de sector dat ze erin slagen om wachtrijen te voorkomen.
Een onevenwicht in aantal medewerkers/klanten laat zich
ook aflezen aan meer gewelddaden. Daarom is het erg
belangrijk om altijd een duidelijk zicht te hebben op het
juiste aantal klanten in een uitgaansgelegenheid. Ook is het
belangrijk dat de toiletten schoongehouden worden en van
al het nodige voorzien.

Bewijs

Score
**

13 Zie Lightowlers e.a. 2007.

Meest / Redelijk belangrijk

37.0%

Neutraal

35.5%

Niet / Nauwelijks belangrijk

27.5%

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html
Best Bar None awards
is een plan in meer dan
67 Britse gemeenten om
verantwoord beheer van
uitgaansgelegenheden te
promoten. De resultaten
zijn nog niet grondig
geëvalueerd.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Verwante praktijk

Drinkglazen-beleid

Onderzoek over drinkglazenbeleid levert
tegenstrijdige bevindingen op.14 Dit gebrek aan
eensgezindheid laat zich ook zien in het beleid van
de uitgaansgelegenheden: in steden waar het geen
vereiste is om een vergunning te krijgen zegt

Polycarbonaatglas (PCG)
laat in Britse bars en clubs
hoopgevende resultaten
zien, maar het onderzoek
was niet groot genoeg om
afdoend te concluderen dat
PCG effectief verwondingen
voorkomt.16

Omschrijving: Drank
schenken in glazen van
plastic of van versterkt
glas om te voorkomen dat
glasscherven gebruikt
worden als wapens

Bewijs

44,7% van de vertegenwoordigers van de sector te
werken met een drinkglazenbeleid. Daarvan noemt
48,5% zo’n beleid heel effectief. 30,3% vindt de
doeltreffendheid gemiddeld effectief, maar noemt een
drinkglazenbeleid wel gemakkelijk uitvoerbaar tegen
lage of gemiddelde kosten en zonder een gevoelig
punt te raken.15 Wie geen drinkglazenbeleid heeft,
vindt precies het tegenovergestelde. Meer dan 56%
van alle betrokkenen noemt het een sleutelelement.
Score

*

Meest / Redelijk belangrijk

56.1%

Neutraal

33.3%

Niet / Nauwelijks belangrijk

10.6%

Componenten

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Beschik-baarheid van
eten en snacks
Omschrijving:
Beschikbaarheid van
eten zorgt voor minder
risico op agressie

Eten serveren gaat samen met minder geweld.17
Wel zijn er verschillen tussen landen en soorten
uitgaansgelegenheden. In het Verenigd Koninkrijk,
Luxemburg en Portugal stellen we vast dat 75 tot 80%
van de clubs een of andere vorm van eten en/of snacks
aanbiedt. In andere landen was dat maar tussen 25
en 50%, omdat eten er vaak geassocieerd wordt met
rommel. Of een zaak eten serveert, is meestal meer een
kwestie van marketing dan een preventiestrategie.

Bewijs

Score
*

Gratis water beschikbaar
Omschrijving: Gratis
leidingwater voorzien
om oververhitting bij
dansers te voorkomen

Bewijs

Verwante praktijk

Meest / Redelijk belangrijk

25.5%

Neutraal

31.7%

Niet / Nauwelijks belangrijk

42.8%

Langdurig dansen kan leiden tot hitteuitputting en uitdroging.
67,2% van de vertegenwoordigers van de sector zegt
dat in hun zaak gratis drinkwater beschikbaar is.18
Er zou bij de bar een breed aanbod van redelijk
geprijsd flessenwater en softdrinks beschikbaar
(en duidelijk zichtbaar) moeten zijn om klanten
te helpen minder dronken te worden.

Score

?

Meest / Redelijk
belangrijk

1

Neutraal

2

Niet / Nauwelijks
belangrijk

3

61.2.%
23.9%
14.9%

14 Zo is er geen eensgezindheid over de rol van versterkt of getemperd glas (duralex) om de ernst van verwondingen te verminderen (Warburton & Shepherd 2000).
15 Behalve in België, waar bier meestal geserveerd wordt in verschillende glazen die brouwers meestal leveren voor elk biermerk.
16 Een onderzoek in Glasgow gaf te zien dat als je glasbreuk herleidt tot nul, dat toch maar een klein beetje minder verwondingen oplevert (Anderson e.a. 2009).
17 Omdat zaken die eten serveren een ander soort klanten aantrekken of omdat eten de opname van alcohol in het bloed vertraagt (Homel & Clark 1994).
18 Al betekende ‘gratis drinkwater beschikbaar’ in sommige onderzochte uitgaansgelegenheden ‘leidingwater beschikbaar van de kraantjes bij de toiletten’.
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IN SPECIALE OMSTANDIGHEDEN

Componenten
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1. Voorwaarden voor de uitgaansgelegenheid
1.3. In de uitgaansgelegenheid: sociale omgeving
Ervoor zorgen dat de uitgaansgelegenheid geen gewelddadig, oncontroleerbaar of crimineel gedrag aanmoedigt.
Componenten

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Verwante praktijk

Identificatie van
dronken klanten

Drank schenken aan klanten die meer dan genoeg op
hebben, is een belangrijke indicator voor problemen.19
Vertegenwoordigers van de sector zijn zich daar duidelijk
van bewust. Bijna allemaal (98,2%) zeggen ze ons dat
ze dronken klanten identificeren, maar ook hier zijn
andere betrokkenen het niet mee eens (54,5% zegt niet
te geloven in maatregelen om te voorkomen dat dronken
klanten nog alcohol krijgen). 84,3% van alle betrokkenen
beschouwt dit wel als een sleutelcomponent.

Het alcoholpreventieprogramma van de stad
Stockholm (onderdeel van
het STAD-project) http://
www.fhi.se/en/Highlights/
Responsible-BeverageService/

Omschrijving: Om dronken
klanten eerste hulp en/
of bijstand te bieden
Wangedrag en daaruit
voortvloeiend escalerend
geweld voorkomen

Bewijs

53,4% van de vertegenwoordigers van de sector noemt
dit een erg gevoelig punt. Dit goed aanpakken is
belangrijk om escalatie van geweld te voorkomen.20
Toch zegt maar 58,9% dat ze procedures hebben
om verantwoord drank te schenken. En erger: amper
20% van de niet-veiligheidsmedewerkers bleek
een of andere opleiding gevolgd te hebben.21
Score

***

Meest / Redelijk belangrijk

84.3%

Neutraal

14.3%

Niet / Nauwelijks belangrijk
Permissiviteit

20

SLEUTELCOMPONENTEN

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Omschrijving:
‘Permissiviteit’ is in
uitgaansgelegenheden een
van de vier belangrijkste
factoren waardoor agressie
en geweld toeneemt.

1.4%

Materiële elementen zoals troep, wanorde of slechte
verlichting ‘communiceren’ naar klanten over de
permissiviteit in een uitgaansgelegenheid. Dat geldt ook
voor sociale elementen zoals drank schenken aan dronken
klanten, spelletjes of promoties om overmatig drinken aan
te moedigen, en druggebruik of ander wangedrag toelaten.22
Van de vertegenwoordigers van de sector zegt 73,9% dat ze
het niveau van permissiviteit in hun uitgaansgelegenheid
controleren. Maar andere ondervraagde betrokkenen
zijn het daar niet mee eens (58,3% zegt dat die controle
niet echt bestaat). Het niveau van permissiviteit is
een complexe component die op veel verschillende
manieren omschreven kan worden, op basis van
cultuur, muziek, context en individuele situaties.23

In het boekje ‘Safer Bars.
Assessing and reducing
risks of violence’, dat bij
het programma Safer Bars
hoort, staan checklists om
de inrichting, het comfort
en de veiligheid van
klanten te evalueren en
tips om die te verbeteren
http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html

De controle ligt eerder moeilijk. Het wordt niet gezien
als een gevoelig punt, maar de meeste betrokkenen
(zo’n 60%) noemen het wel een sleutelcomponent.
Bewijs

Score
***

Meest / Redelijk belangrijk

61.2%

Neutraal

26.9%

Niet / Nauwelijks belangrijk

11.9%

19 Het gaat dan om problemen als slagen en verwondingen, geweld, aanranding en verkeersongevallen (Graham, Osgood, Wells & Stockwell 2006).
20 In sommige onderzochte uitgaansgelegenheden is het voor bedienend personeel niet toegelaten om tussenbeide te komen bij dronken klanten, behalve om er
veiligheidsmedewerkers bij te halen om iets aan de problemen te doen. Dat gebeurt voor de veiligheid van bedienend personeel, maar toch blijkt uit onderzoek dat
veiligheidsmedewerkers soms zelf geweld veroorzaken, als ze niet goed opgeleid zijn (Graham e.a. 1980; Homel, Tomsen & Thommeny 1992; Lister, Hobbs, Hall & Winlow
2000).
21 Uit onderzoek blijkt dat je de risico’s pas terugdringt als alle medewerkers opgeleid worden om dronken klanten te identificeren en om ermee om te gaan (Graham e.a.
2005).
22 Ook recente bevindingen tonen een verband tussen omgevingsfactoren (zoals minder openlijke seksuele activiteit en verbeterd comfort) en minder agressie in bars,
zelfs als we het niveau van dronkenschap in de analyses controleren (Homel, Carvolth, Hauritz, McIlwain & Teague 2004).
23 Een opmerking van een clubmanager in een van de kwalitatieve interviews illustreert dat. Hij zei: ‘Als een jongedame voor haar verjaardag net een paar flessen
champagne kocht en op een tafel staat te dansen, en zich sexy en gelukkig voelt, dan doen we niets om haar te stoppen. Maar als iemand begint te springen op de
sofa’s, en de stof beschadigt met hakken, en andere klanten hindert, daar maken we onmiddellijk een einde aan.’

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Gedragcodes

Duidelijk geafficheerde gedragscodes sensibiliseren
klanten over de wettelijke en sociale gevolgen
van dronkenschap en van overtredingen.

Omschrijving:
Huisreglement dat op papier
omschrijft welk gedrag
wel en niet aanvaardbaar
is en hoe wangedrag
aangepakt wordt
Bewijs

Verwante praktijk

76,8% van de ondervraagden uit de sector werkt
met duidelijk geafficheerde gedragscodes, en
68% vindt zo’n gedragscode erg belangrijk.
Score

*

Meest / Redelijk belangrijk

1

68.1%

Neutraal

2

14.5%

Niet / Nauwelijks belangrijk

3

17.4%

Componenten

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Sociale mix van klanten

Ongeveer 46% van de vertegenwoordigers van de
sector antwoordt dat ze in de praktijk niets doen
om de mix van klanten te bevorderen. Integendeel:
sommigen mikken precies op héél specifieke
doelgroepen (op basis van leeftijd, muziekvoorkeur
enz.) om problemen in hun zaak te voorkomen.

Omschrijving: Zorgen
voor een mix van klanten
op basis van leeftijd en
geslacht, zorgt tegelijk voor
minder kans op wangedrag

Bewijs

Verwante praktijk

Jonge mannelijke klanten zijn verantwoordelijk
voor de meeste geweldincidenten in en rond
uitgaansgelegenheden.24 Toch vindt amper een
derde van de ondervraagden een mix van klanten
een belangrijke factor voor veiligheid en gezondheid.
Een mogelijke reden is dat de meeste ondervraagden
zeggen dat ze mikken op wat oudere klanten.
Score

**
Muziekbeleid
Omschrijving: Een
muziekbeleid heeft een
directe invloed op het
gedrag van klanten

Meest / Redelijk belangrijk

32.3%

Neutraal

29.0%

Niet / Nauwelijks belangrijk

38.7%

De meeste ondervraagden uit de sector lijken zich er niet van
bewust te zijn dat een muziekbeleid een onderdeel is van de
veiligheids- en gezondheidsprocedures in hun zaak. Muziekbeleid
wordt vooral belangrijk gevonden om het juiste doelpubliek aan
te trekken, en sommige uitgaansgelegenheden investeren daar
heel uitdrukkelijk in (22% noemt dat duur en 52% spreekt van
gemiddelde kosten). Toch zijn de meesten niet goed op de hoogte
van het verband tussen muziekgenres en druggebruik25 of van
de directe effecten die muziek heeft op drinkgedrag, illegaal
druggebruik, seksuele activiteit en/of wanordelijkheden en geweld.26

AANBEVOLEN COMPONENTEN

Vertegenwoordigers van de sector lijken zich niet bewust te zijn
van de variatie in druggebruik van hun klanten en het verband met
muzikale subculturen.27 Meer dan twee derden noemt de kosten
voor een muziekbeleid dat doeltreffend is om de sociale omgeving
te beheersen eerder laag of gemiddeld. Wel gelden er op bepaalde
avonden extra veiligheidsmaatregelen en verhoogde controles,
afhankelijk van het soort muziek dat dan gedraaid wordt, wat
toch wijst op minstens enig bewustzijn van de impact ervan.
Er is een verband tussen de score en/of de classificatie als
een belangrijke component enerzijds, en de efficiëntie en
de hoogte van de kosten anderzijds. Dat lijkt erop te wijzen
dat de meeste ondervraagden eerder denken in termen
van marketing dan van preventie. Dat blijkt ook uit het
feit dat sommige uitgaansgelegenheden regelmatig een
beroep doen op bekende dj’s uit de nachtclubscene.

Bewijs

Score
**

Meest / Redelijk belangrijk

34.9%

Neutraal

28.6%

Niet / Nauwelijks belangrijk

36.5%

24 Een vergelijkend onderzoek over 3003 Britse, Duitse en Spaanse vakantiegangers van 16 tot 35 jaar, in de vertrekhallen van Ibiza en Mallorca (Spanje) noemt deze sleutelrisicofactoren voor
vechtpartijen: jong zijn, mannelijk, cannabis of cocaïne gebruiken, en regelmatig dronken zijn op vakantie (Hughes e.a. 2008).
25 Izkazalo se je, da obstaja tesna povezava med glasbeno pripadnostjo in pogostostjo okajenosti in uživanjem drugih drog (Gilbert in Pearson 1999, Oleaque 2004).
26 Glej Forsyth et al. 1997, Forsyth 2009.
27 Zie Anderson e.a. 2009.
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Componenten

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Amusement

In Australië is een verband vastgesteld tussen enerzijds
verveling en de povere kwaliteit van het amusement,
en anderzijds toegenomen alcoholconsumptie en
meer kans op agressie en storend gedrag.28 Andere
studies laten zien dat waar er amusement voorzien
wordt (in de vorm van b.v. tv, muziek, dans of games)
klanten langer in de uitgaansgelegenheid blijven,
wat ook weer tot meer alcoholconsumptie leidt.29

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

IN SPECIALE OMSTANDIGHEDEN

Omschrijving:
Uitgaansgelegenheden
moeten erover waken
dat entertainment
niet gewelddadig of
openlijk seksueel is

22

Verwante praktijk

De meeste ondervraagde vertegenwoordigers van
de sector beschouwen het aangeboden amusement
als een marketingstrategie waarmee ze zich
onderscheiden van de concurrentie, en dus niet als
een preventiestrategie. Ongeveer 40% noemt het
een heel belangrijke component voor hun zaak, zij
het wel voor hoge tot gemiddelde kosten (70%).
De esthetiek van een uitgaansgelegenheid ‘vervrouwelijken’
(zowel het materiële design als het aangeboden amusement
en de marketingstrategie) zorgt duidelijk voor minder
materiële schade.30 In elk geval kan het entertainment maar
beter gewelddadig of expliciet seksueel gedrag vermijden.
Bewijs

Score
?

Meest / Redelijk belangrijk

39.1%

Neutraal

31.3%

Niet / Nauwelijks belangrijk

29.6%

28 Zie Homel & Tomsen 1993
29 Zie Single & Pomeroy 1999
30 Zie het rapport ‘Nightlife in nine European cities. Ecological analysis of risks and prevention’ (http://www.irefrea.org/index.php?page=6-1-2)

1. Voorwaarden voor de uitgaansgelegenheid
1.4. Sluitingsbeleid
Een sluitingsbeleid voorbereiden en uitvoeren (samen met politie en andere betrokkenen) is een goede manier om de te volgen
procedures vast te leggen voor tegen sluitingstijd, om zoveel mogelijk wanordelijkheden en hinder voor de buurt te voorkomen als de
klanten weggaan uit de uitgaansgelegenheid.

Componenten

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Verwante praktijk

Uitgangs-controle
en transport

Er is een verhoogd risico op geweld in uitgaansbuurten
als veel dronken mensen buiten samendrommen
om een plaatsje te krijgen in de bus, de taxi of de
snackbar.31 Hetzelfde geldt als veel mensen na
sluitingstijd in de buurt blijven rondhangen.32

Programma Safer Bars

Een taxiservice aanbieden helpt ruzie op straat
te voorkomen. Ook een sluitingsbeleid in
samenwerking met andere betrokkenen blijkt
effectief te zijn om risico’s te verminderen.33
63,6% van de vertegenwoordigers van de sector verklaart
dat ze de uitgang controleren en zo’n 70% noemt
dat een sleutelelement. Maar meestal overleggen ze
hiervoor niet met politie of met andere betrokkenen.
Het is zelfs zo dat 72% van de andere betrokkenen
niet eens wist dat er daarvoor een beleid was.
Sommige politievertegenwoordigers zeggen dat
uitgaansgelegenheden meestal alleen vertrouwen op de
politie om te patrouilleren in de buurt en in het openbaar
vervoer, en dus niet om specifieke diensten te leveren aan
hun klanten. Dat amper 17% van de vertegenwoordigers
van de sector de kosten hiervoor hoog inschat, wijst er
wellicht op dat ze er niet al te veel mee te maken hebben.

Bewijs

Sinds 1 december 2011
moeten alle nachtelijke
uitgaansgelegenheden
in Frankrijk geijkte
alcoholtesters hebben.
Een nieuw initiatief om de
installatie van ademtesters
te verplichten in alle auto’s
wordt nog bestudeerd.

Score
Meest / Redelijk belangrijk
***

Neutraal
Niet / Nauwelijks belangrijk

SLEUTELCOMPONENTEN

Liverpool’s City Safe
(http://www.liverpool.
gov.uk/council/strategiesplans-and-policies/
community-safety/)

Medewerkers op
verschillende tijdstippen
aanstellen op verschillende
plaatsen

Het is belangrijk overbevolking op een bepaalde
plek te voorkomen. Net voor sluitingstijd is
er daarom speciale aandacht nodig bij de
toiletten, de vestiaire, trappen en portalen.

Omschrijving: Zorgen voor
een goede verhouding
tussen aantal klanten
en medewerkers kan
overbevolking en
bottlenecks voorkomen.

Ook moeten de medewerkers ervoor zorgen dat er
nergens onbeheerde flessen en glazen staan of dat
klanten flessen en glazen mee naar buiten nemen.

Bewijs

Score

70.0%
17.1%
12.9%
BEDA sluitingsbeleid
http://www.lacors.gov.
uk/lacors/ContentDetails.
aspx?id=14525
NOCTIS sluitingsbeleid
http://www.noctisuk.org/
Policy/163512/noctis_
policy_documents.html

Vertegenwoordigers van de sector lijken zich hiervan
bewust te zijn, want 75,4% zegt dat ze medewerkers
tegen sluitingstijd andere taken geven. Ongeveer
73% noemt dit zelfs een sleutelelement. Alle
betrokkenen beschouwen het ook als heel effectief
(49,3%) voor gemiddelde kosten (50,7%).

Meest / Redelijk belangrijk

73.1%

Neutraal

17.9%

Niet / Nauwelijks belangrijk

9.0%

31 Zie Allen & Goody 2002; Homel e.a. 2004.
32 Zie Graham e.a. 2006.
33 Zo zijn in Leeds de wachtrijen bij taxistopplaatsen en bushaltes verspreid om te voorkomen dat er te veel mensen samentroepen. In Manchester houdt de politie de
wachtrijen voor taxi’s en bussen nauwlettend in het oog (Roberts 2004).
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Omschrijving: Medewerkers
die zich verplaatsen om
mensen te verzoeken weg
te gaan als de zaak sluit.
Voorkomen dat te veel
mensen samendrommen
bij de deuren. Zien welke
klanten hulp nodig hebben.
En zorgen voor veilige taxi’s.

http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html
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Componenten
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Afbouw-periode of
‘chill out hour’

Adviezen voor sluitingsbeleid zijn bijvoorbeeld: tragere
muziek spelen en het muziekvolume terugdraaien om
sluitingstijd voor te bereiden. Of nog: meer licht om
klanten aan te moedigen druppelsgewijs weg te gaan.

Omschrijving: Licht,
muziek en afspraken met
de medewerkers om de
klanten voor te bereiden
voor ze weggaan.

Verwante praktijk

56,1% van de vertegenwoordigers van de sector zegt
dat zij met zo’n afbouwperiode werken, maar 90,9%
van de andere betrokkenen weet daar niets van.
Zo’n 40% van de vertegenwoordigers van de sector vindt het
heel effectief (1/3 was het daar niet mee eens). Ze vinden
het allemaal een weinig gevoelig punt en 1/3 vindt het een
onbelangrijke component. 62,5% noemt de kosten laag,
wat erop lijkt te wijzen dat een sluitingsbeleid geen grote
impact heeft op de omzet van de uitgaansgelegenheden.

Bewijs

Score
*

Meest / Redelijk belangrijk

46.7%

Neutraal

21.7%

Niet / Nauwelijks belangrijk

31.6%

2. Factoren voor medewerkers en management
2.1. Management
Een management of een plan voor betere gezondheids- en veiligheidsnormen kan meestal maar moeilijk rekenen op medewerking
van het management, behalve als het plan verplicht of afgedwongen wordt. Het management moet de veiligheid van klanten en
medewerkers garanderen en zorgen voor zo weinig mogelijk lokale overlast.
Componenten

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Verwante praktijk

Engagement van
belangrijkste betrokkenen

In zo’n samenwerkingsverband zitten vertegenwoordigers
van de lokale overheid, de politie, gezondheidsdiensten,
controleurs van mensen die voorwaardelijk vrij zijn,
actieteams rond drugs en alcohol, onderwijs, lokale
uitgaansgelegenheden en mensen die in uitgaansbuurten
wonen. Die samenwerkingsverbanden werken her en
der aan een hele waaier van mogelijke interventies om
te zorgen voor minder hinder door alcohol, en minder
criminaliteit in buurten waar gedronken wordt.

Het STAD-initiatief van de
stad Stockholm sinds 1996

Ook al is het meestal niet verplicht,34 zegt toch
57,1% (tot 100% in het Verenigd Koninkrijk) van alle
betrokkenen uit de uitgaanssector dat ze samenwerken
met andere betrokken. 52% van de ondervraagden uit
de uitgaanssector vindt samenwerking erg belangrijk,
maar hetzelfde percentage noemt het ‘moeilijk’
om samenwerkingsverbanden op te zetten.

http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/
Liverpool’s City Safe
(http://www.liverpool.
gov.uk/council/strategiesplans-and-policies/
community-safety/)

Uit evaluaties blijkt dat samenwerkingsverbanden heel
effectief zijn. Toch werken voorziene moeilijkheden
om zo’n verband op te zetten of te onderhouden
ontmoedigend, behalve als ze verplicht worden.
Bewijs

Score
**

Samen-werking met politie
Omschrijving: Duurzaam
succes is vooral te zien waar
ook de politie meewerkt of
ondersteunt.

Meest / Redelijk belangrijk

52.2%

Neutraal

26.9%

Niet / Nauwelijks belangrijk

20.9%

Het is duidelijk dat de politie een leidende rol kan spelen
om incidenten of hinder door alcohol te verminderen.35
82,1% van de ondervraagden uit de uitgaanssector zegt samen te
werken met de politie, maar – behalve in het Verenigd Koninkrijk
waar die samenwerking een voorwaarde is om een vergunning te
krijgen – die samenwerking lijkt zich toch vooral te beperken tot een
occasioneel telefoontje als er zich ergens een probleem voordoet.
Ongeveer 50% van de vertegenwoordigers van de sector vindt
samenwerking met de politie vlot te realiseren (behalve in het
VK waar 60% het moeilijk vindt). Meer dan 38% noemt het
een gevoelig punt, maar toch ook heel effectief (42,6%).

SLEUTELCOMPONENTEN

Bewijs

Het TASC-programma
(Tackling Alcohol-related
Street Crime) in de
Welshe hoofdstad Cardiff
is een voorbeeld van een
partnerplan dat de politie
opzette voor een hele reeks
interventies.

Score
**

Gezondheids-zorg voor
klanten
Omschrijving: Specifieke
training om medewerkers
te leren omgaan met
noodsituaties

Meest / Redelijk belangrijk

69.7%

Neutraal

19.7%

Niet / Nauwelijks belangrijk

10.6%

Er zijn specifieke opleiding en duidelijke richtlijnen nodig voor
werknemers in uitgaansgelegenheden om de gezondheidszorg
voor recreatieve druggebruikers te verbeteren. Ofwel moet
de mogelijkheid bestaan om gespecialiseerde hulp te
voorzien.36 Verder kan een uitgaansgelegenheid zorgen voor
condoomautomaten om ongewenste zwangerschappen of
seksueel overdraagbare aandoeningen te voorkomen.

34 In Engeland en Wales zijn lokale organisaties verplicht om samen te werken tegen criminaliteit en verstoring van de openbare orde. Die samenwerkingsverbanden zijn
bekend als Crime and Disorder Reduction Partnerships of Community Safety Partnerships. www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/regions/regions00.htm
35 Zoals: ontwrichting van de lokale gemeenschap voorkomen; massa’s controleren; maatregelen treffen voor de veiligheid van klanten en medewerkers als er ergens
problemen opduiken (Doherty & Roche 2003)
36 Nogal wat clubs hebben een EHBO-post voor klanten met gezondheidsproblemen. Toch blijkt er nog behoefte te zijn aan een specifieke leidraad over hoe je in die
eerstehulppost kunt werken en wanneer je er beter een ambulance bij haalt. Die leemte verhoogt het risico op ziekte of overlijden als klanten na een incident niet correct
behandeld of gehospitaliseerd worden (Wood e.a. 2008).

HANDBOEK: Aanbevelingen om gezondheid en veiligheid te verhogen in uitgaansgelegenheden

Omschrijving: De
belangrijkste betrokken
partijen inschakelen in
samenwerkingsverbanden
met verschillende
organisaties om problemen
aan te pakken en op
te lossen vanuit een
breder perspectief.

25

71,9% van de vertegenwoordigers van de sector zegt
dat ze in hun zaak eerste hulp kunnen bieden aan
klanten. Ze gaven geen verdere informatie over hoe
de trainingsprogramma’s eruitzien of wat voor externe
diensten ze daarvoor inschakelen. De antwoorden over
kosten, gemak, haalbaarheid en aanvaarding door klanten
liepen heel sterk uiteen. Bovendien werkt maar 58,9%
met een training in verantwoord drank schenken (RBS).
Dat wijst erop dat de eerste hulp nogal verschillend
aangepakt wordt. Stof voor verder onderzoek.
Bewijs

Score
*

Meest / Redelijk belangrijk

70.1%

Neutraal

22.4%

Niet / Nauwelijks belangrijk
Gedragscode en
andere afspraken

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

SLEUTELCOMPONENTEN

Omschrijving: Een
algemene gedragscode
ontwikkelen en vrijwillig
laten aanvaarden
door de sector
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Bewijs

7.5%

Vaak komen gedragscodes er door samenwerking
tussen de sector en andere partnerorganisaties om
gedragscodes te standaardiseren rond alcoholpromotie,
sluitingstijden en andere activiteiten. In de beste
gedragscodes staan procedures voor verantwoord
drank schenken (RBS), voor gewelddadige incidenten,
en voor een sluitings- en vervoerbeleid.
40,7% van de vertegenwoordigers van de sector noemt
gedragscodes voor zelfregulering behoorlijk effectief (en
51,9% gemiddeld effectief) en ongeveer 70% noemt het
een sleutelcomponent. In de meeste onderzochte landen
is een gedragscode niet verplicht om een vergunning te
krijgen. Toch zegt 60% van de ondervraagden dat ze ermee
werken: van 100% in het Verenigd Koninkrijk tot 0% in
Slovenië. Als dat percentage hoog is, zeggen de mensen uit
de sector dat ze inhouse opvolgen of mensen zich aan de
afspraken houden. In andere landen blijkt dat engagement
van de uitbaters minder duidelijk uit de gegevens.

Het Britse ministerie van
Binnenlandse Zaken en
het consultancybedrijf
KPMG (2008) gaven een
Review of the Social
Responsibility Standards
for the Production and Sale
of Alcoholic Drinks uit.37
The Portman Group’s
Code of Practice
http://www.portmangroup.
org.uk/assets/
documents/Code%20
of%20practice%20
4th%20Edition.pdf

Score
*

Huishoudelijk reglement en
beheer
Omschrijving: Een
huisreglement op papier en
duidelijke regels over welk
gedrag van medewerkers
en klanten wel en niet
aanvaard wordt

Bewijs

Meest / Redelijk belangrijk

75.8%

Neutraal

10.6%

Niet / Nauwelijks belangrijk

13.6%

Uit de literatuur blijkt dat een huisreglement op papier
de kans verhoogt dat medewerkers een opleiding volgen
in verantwoord drank schenken (RBS). Het helpt ook
medewerkers en klanten bewust te maken van de wettelijke
en sociale gevolgen van dronkenschap en van de verkoop
van alcohol aan minderjarigen.38
Ondervraagden uit de sector zeggen dat ze op grote
schaal met gedragscodes werken (78,9%), dat dat weinig
kost (73,2%), dat gedragscodes minder tot gemiddeld
effectief zijn, en dat het heel eenvoudig is om ze in te
voeren (48,2%). Al lijken deze resultaten niet helemaal te
rijmen met die in het stukje over RBS (verantwoord drank
schenken).
Score

*

Meest / Redelijk belangrijk

48.2%

Neutraal

28.6%

Niet / Nauwelijks belangrijk

23.2%

35 Zoals: ontwrichting van de lokale gemeenschap voorkomen; massa’s controleren; maatregelen treffen voor de veiligheid van klanten en medewerkers als er ergens
problemen opduiken (Doherty & Roche 2003)
36 Nogal wat clubs hebben een EHBO-post voor klanten met gezondheidsproblemen. Toch blijkt er nog behoefte te zijn aan een specifieke leidraad over hoe je in die
eerstehulppost kunt werken en wanneer je er beter een ambulance bij haalt. Die leemte verhoogt het risico op ziekte of overlijden als klanten na een incident niet correct
behandeld of gehospitaliseerd worden (Wood e.a. 2008).

Componenten

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Verwante praktijk

RBS – Responsible
Beverage Service
(Verantwoord drank
schenken)

Onderzoek laat zien dat de voordelen van RBS maar
duurzaam worden als het ingebed zit in het beleid
van het huis en de uitdrukkelijke steun krijgt van het
management. Alleen zo krijg je de garantie dat alle
medewerkers (van portier tot eigenaar) zich eraan
houden. In het andere geval krijg je maar weinig
verandering die na verloop van tijd uitdooft.39

Het alcoholpreventieprogramma van de stad
Stockholm (onderdeel van
het STAD-project) http://
www.fhi.se/en/Highlights/
Responsible-BeverageService/

Volgens Mosher (2002) zijn dit de
minimumvoorwaarden voor een RBS-training:

Programma Safer Bars

•

Alle bedienende medewerkers moeten
alle basisinformatie krijgen.

•

De training moet werken aan gedragsverandering
en aan communicatietechnieken (alleen
maar informatie geven beperkt de kans op
bevordering van gedragsverandering of op meer
communicatievaardigheden). Er moeten specifieke
vaardigheden aangeleerd worden (b.v. alcohol
weigeren aan wie al te veel op heeft). De opleiding
moet werken met actieve technieken zoals rollenspel.

•

De opleiding moet focussen op managers en
bedienende medewerkers. Ook op managers
omdat zij verantwoordelijk zijn voor het toezicht
op de barmedewerkers. Zij moeten dus ook
vertrouwd zijn met de nodige technieken.

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html
Liverpool’s City Safe
(http://www.liverpool.
gov.uk/council/strategiesplans-and-policies/
community-safety/)

58,9% van de vertegenwoordigers van de sector (100%
in het Verenigd Koninkrijk) zegt dat ze mensen opleiden
in verantwoord alcohol schenken (RBS), ook al is zo’n
opleiding meestal geen aanwervingsvoorwaarde.
Er waren enorme verschillen in de antwoorden op
vragen over kosten, aanvaarding, effectiviteit en
haalbaarheid van de opleidingen. Dat wijst op nogal
wat verschillen in visie over de opleidingen.
Bewijs

Score
*

Meest / Redelijk belangrijk

72.5%

Neutraal

15.9%

Niet / Nauwelijks belangrijk

11.6%

37 Deze samenvatting kreeg de steun van vertegenwoordigers van de alcoholsector en van de overheid. O.a. de ‘Vijf Principes van Goede Voorschriften’ zitten erin:
proportionaliteit, verantwoordelijkheid, consistentie, transparantie en doelgerichtheid.
38 Zie Doherty & Roche 2007
39 Longitudinaal onderzoek laat zien dat de effecten van training en de ondersteuning van het management na een tijdje meestal wat uitdoven, behalve waar
een training in verantwoord alcohol schenken bij wet verplicht wordt (Buka & Birdthistle1999). Een grote moeilijkheid voor de trainingsprogramma’s is het grote
personeelsverloop in de sector (Graham e.a. 2004). Dat lijkt op te lossen door de opleiding verplicht te maken als voorwaarde voor aanwerving (Ker & Chinnock 2008).
Uit Zweeds onderzoek blijkt dat drankgelegenheden met opgeleide medewerkers niet op een andere manier alcohol schenken aan minderjarigen, behalve als de
geldende alcoholwetgeving strikt gecontroleerd wordt (Wallin & Andreásson 2004).

HANDBOEK: Aanbevelingen om gezondheid en veiligheid te verhogen in uitgaansgelegenheden

Omschrijving:
Betrokkenheid van
management bij opleiding
van medewerkers in
RBS en bij supervisie
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2. Factoren voor medewerkers en management
2.2. Bedienend personeel
In de trainingsprogramma’s moet er aandacht zijn voor identificatie van jongeren onder de minimumleeftijd en van dronken klanten, promotie van verantwoord drinken, controleprocedures bij incidenten, en technieken om probleemgedrag aan te pakken. De
opleiding moet een continu proces zijn.

Componenten

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Verwante praktijk

Opleiding voor barmedewerkers

Onderzoek over agressie in bars laat zien dat training
pas echt effectief wordt als ze verder gaat dan RBS
(verantwoord alcohol schenken). Alle medewerkers
moeten voorbereid worden om effectief tussenbeide te
komen in elke probleemsituatie die kan opduiken.40

Het alcoholpreventieprogramma van de stad
Stockholm (onderdeel
van het STAD-project)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/
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SLEUTELCOMPONENTEN

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Omschrijving: Ervoor
zorgen dat de
medewerkers begrip
tonen en zich engageren
voor verantwoordelijke
praktijken

Van de ondervraagde vertegenwoordigers van de sector
antwoordt 82,1% dat ze bedienend personeel opleiden.
Ook al zijn deze opleidingen voor maar 29,3% een
voorwaarde voor aanwerving, toch legt 31,8% van de
vertegenwoordigers van de sector zijn eigen medewerkers
een interne training op. Amper 20,5% zegt dat dat een
voorwaarde is voor een vergunning. En ook hier liepen de
antwoorden over haalbaarheid, kosten en aanvaarding zo
sterk uiteen, dat het erop lijkt dat er nogal wat verschillen
in visie zijn over de opleiding van barmedewerkers.
Amper 58,9% werkt met trainingen in verantwoord alcohol
schenken (RBS) en wie ermee werkt, rangschikt deze
training laag als sleutelcomponent. Het hoge percentage van
opleiding van barmedewerkers lijkt erop te wijzen dat die
opleiding ook gaat over hoe je drank voorbereidt, serveert
en verkoopt, eerder dan over verantwoord drank schenken.

Programma Safer Bars
http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html
Liverpool’s City Safe
(http://www.liverpool.
gov.uk/council/strategiesplans-and-policies/
community-safety/)

Verantwoordelijke serveerpraktijken moeten de
veiligheid garanderen van klanten en medewerkers.

Bewijs

Score
Meest / Redelijk belangrijk
*

Neutraal
Niet / Nauwelijks belangrijk

82.9%
11.4%
5.7%

40 Om agressie te voorkomen en probleemgedrag effectief te beheersen, moet de opleiding focussen op vaardigheden om het gedrag van klanten onder controle te
houden en op teamwork (Graham e.a. 2005). Ook is het van het grootste belang te voorkomen dat medewerkers zelf de aanstokers worden van geweld (Graham e.a.
1980; Wells, Graham & West 1998).

2. Factoren voor medewerkers en management
2.3. Portiers en niet-bedienende veiligheidsmedewerkers
Veiligheidsmedewerkers zijn heel geschikt om problemen door dronkenschap te beheersen, te controleren en te verminderen. Soms
zijn ze zelf wel een negatieve factor en verantwoordelijk voor nog meer incidenten en soms zelfs voor meer of voor ernstiger schade.

Componenten

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Verwante praktijk

Opleiding voor nietbedienend personeel

Portiers en veiligheidsmedewerkers (‘buitenwippers’) zijn
de belangrijkste doelgroep voor training. Meestal zijn zij het
die moeten reageren op probleemklanten. Verschillende
onderzoeken wijzen er ook op dat zij het soms zijn die
extreem geweld plegen of ertoe aanstoken.41

Het alcoholpreventieprogramma van de stad
Stockholm (onderdeel
van het STAD-project)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Aanpak van drugsdealers

SLEUTELCOMPONENTEN

Omschrijving: Ervoor
zorgen dat portiers
opgeleid worden en
van een betrouwbare
organisatie komen

In de trainingsprogramma’s moet er aandacht
zijn voor: i) identificatie van jongeren onder de
minimumleeftijd en van dronken of agressieve klanten; ii)
communicatievaardigheden om het gedrag van klanten
onder controle te houden en om te voorkomen dat eventueel
geweld escaleert; iii) controle van gedrag van klanten om
escalatie van geweld te voorkomen; en iv) vaardigheden om
de veiligheid van klanten te garanderen als ze weggaan uit
een uitgaansgelegenheid (inclusief hulp om veilig vervoer te
vinden voor wie dat nodig heeft).
81,1% van de vertegenwoordigers van de sector werkt ook
zelf met veiligheidsmedewerkers. In de meeste landen
is een minimumaantal medewerkers voor deurtoezicht
en veiligheid zelfs wettelijk verplicht. Het aantal hangt
meestal af van de grootte van de zaak. Toch vonden
we in de antwoorden geen aanwijzing of opleiding in
verantwoordelijke praktijken voor buitenwippers een
verplichte voorwaarde is voor hun aanwerving. Ongeveer
20% zegt dat de overheid die tapvergunningen geeft,
de opleiding verplicht. 31,8% verplicht ze zelf intern. En
ongeveer 39% niet. Om de component te scoren, leken
de ondervraagden eerder te antwoorden over het belang
van veiligheidsmedewerkers dan over het belang van hun
opleiding.

Programma Safer Bars
http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html
Liverpool’s City Safe
(http://www.liverpool.
gov.uk/council/strategiesplans-and-policies/
community-safety/)

Er moeten maatregelen zijn om ervoor te zorgen dat
georganiseerde misdaad in uitgaansgelegenheden geen
voet aan de grond krijgt.42
Bewijs

Score
Meest / Redelijk belangrijk
*

Neutraal
Niet / Nauwelijks belangrijk

82.9%
11.4%
5.7%

41 Portiers (‘buitenwippers’) en veiligheidsmedewerkers zijn de belangrijkste doelgroep voor deze training. Meestal zijn zij het die moeten reageren op agressief gedrag
van klanten. Verschillende onderzoeken wijzen er ook op dat zij het soms zijn die het geweld plegen of aanstoken. Graham e.a. 1980; Homel e.a. 1992; Lister e.a. 2000;
Graham e.a. 2005.
42 Brits onderzoek maakt duidelijk dat er maatregelen nodig zijn om komaf te maken met criminele portiers en drugsdealers. Dat kan door alleen maar geregistreerde
portiers aan te werven van geregistreerde bedrijven, door medewerkers van buiten de streek te laten samenwerken met lokale medewerkers, door de opleiding te
versterken en door ervoor te zorgen dat portiers actief zoeken naar individuen die verdacht worden van druggebruik of van dealen (Morris1998).

HANDBOEK: Aanbevelingen om gezondheid en veiligheid te verhogen in uitgaansgelegenheden

Omschrijving: Ervoor
zorgen dat de medewerkers
begrip tonen en
zich engageren voor
verantwoordelijke praktijken
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2. Factoren voor medewerkers en management
2.4. Amusementsmedewerkers: dj’s en mensen aan de microfoon
In opleidingsprogramma’s voor medewerkers ook muziekbeleid voorzien

Componenten

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Training van dj’s en
mensen aan de microfoon

Onderzoek laat een duidelijk verband zien tussen
druggebruik en muziekvoorkeur.43 Muziekbeleid heeft als
strategie een directe invloed op de verkoop van alcohol
en op het beheer van gedrag van klanten (intensiteit van
dansen en van wanordelijkheden).44

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

SLEUTELCOMPONENTEN

Omschrijving: In
verantwoorde
trainingspakketten ook
muziekbeleid voorzien

30

Verwante praktijk

Dj’s en andere mensen aan de microfoon spelen een
belangrijke rol in de selectie van klanten en voor de
‘informele controle’ van de intensiteit.45
38,9% van de ondervraagde vertegenwoordigers uit de
sector zegt effectief te werken met opleiding voor dj’s en
mensen aan de microfoon. Meestal gebeurt die opleiding
intern. Zo’n 43% vindt die opleiding geen sleutelcomponent
voor veiligheid en gezondheid. Er waren ook heel grote
verschillen in de antwoorden (zeker over kosten, effectiviteit
en haalbaarheid). Dat kan erop wijzen dat sommige
ondervraagden dj’s en andere mensen aan de microfoon
eerder bekijken als onderdeel van hun marketingstrategie
dan door een preventiebril.

Bewijs

Score
*

Meest / Redelijk belangrijk

26.5%

Neutraal

30.6%

Niet / Nauwelijks belangrijk

42.9%

43 Er is een duidelijk aangetoond verband tussen muziekvoorkeur en frequentie van alcoholconsumptie, frequentie van dronkenschap en gebruik van andere drugs
(Gilbert & Pearson 1999 en Oleaque 2004).
44 Een onderzoek in pubs in Glasgow – met kwalitatieve interviews met medewerkers – laat zien dat pubmedewerkers opzettelijk muziek gebruiken om bepaalde klanten
buiten te houden en om de verkoop van drank te verhogen. Muziek kan ook dienen om wanordelijkheden te veroorzaken of te voorkomen (Forsyth e.a. 1997).
45 Inclusief dansen en/of seksuele activiteit en het niveau van alcoholconsumptie of gebruik van andere drugs. Daarom houdt een verantwoorde opleiding van
medewerkers rekening met muziekbeleid (Forsyth 2009).

3. Beleid rond alcoholverkoop en -promotie
3.1 Prijszetting en beschikbaarheid

Componenten

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Verwante praktijk

Prijszetting

Prijsstrategieën zorgen effectief voor minder alcoholverbruik
en voor minder problemen door alcohol.46

Het alcoholpreventieprogramma van de stad
Stockholm (onderdeel van
het STAD-project) http://
www.fhi.se/en/Highlights/
Responsible-BeverageService/

Omschrijving: Een
prijsstrategie ontwikkelen
om de prijzen voor
alcoholische drank
te verhogen en die
voor niet-alcoholische
drank te verlagen

Bewijs

Het ‘Best Bar None’plan heft een verplichte
code over prijszetting en
promoties. http://www.
bbnuk.com/what-is-bestbar-none

Score
***

Beschik-baarheid
Omschrijving:
Openingstijden en
concentratie van
uitgaansgelegenheden

SLEUTELCOMPONENTEN

Prijszetting is een bekende marketingstrategie. Op de vraag
of de prijszetting wettelijk geregeld moet worden, antwoordt
dan ook 89,7% van de ondervraagden uit de sector
nee. 69% vindt dat dat alleen maar kan in de vorm van
‘richtprijzen’ voor uitgaansgelegenheden. Zo’n 59% noemt
dit een gevoelig punt, en 65% denkt dat het preventief
effect van wettelijk vastgelegde prijzen eerder laag tot
gemiddeld zou zijn. Dat kan erop wijzen dat ze bij een score
als sleutelcomponent wellicht eerder dachten aan financiële
voordelen dan aan preventie.

controleren

Bewijs

Meest / Redelijk belangrijk

65.4%

Neutraal

15.4%

Niet / Nauwelijks belangrijk

19.2%

Hoe later op de avond alcohol verkocht wordt, hoe meer
alcohol er geconsumeerd wordt en hoe meer schade dat
veroorzaakt. In buurten met veel uitgaansgelegenheden zijn
er gemiddeld meer problemen door alcohol, zoals geweld,
sociale problemen en auto-ongelukken.48
58,9% van de vertegenwoordigers van de sector zegt
dat de beschikbaarheid van alcohol nu al wettelijk
gereglementeerd is,49 en 57,2% zegt dat de politie of de
overheid die vergunningen aflevert, toeziet op de naleving
van de reglementering. Zo’n 59% noemt de beschikbaarheid
van alcohol een gevoelig punt voor hun marketing.
Score

***

Meest / Redelijk belangrijk

66.0%

Neutraal

18.9%

Niet / Nauwelijks belangrijk

15.1%

46 Auto-ongevallen door alcohol verminderen duidelijk door een beleid om de beschikbaarheid van alcohol te verminderen of de minimumleeftijd voor drinken te
verhogen (EUROCARE 2003). Uit Amerikaans onderzoek blijkt een duidelijk verband tussen gemiddeld lagere alcoholprijzen in drankgelegenheden rond universitaire
campussen en meer studenten die comazuipen (Kuo e.a. 2003). Het prijsniveau van alcoholische dranken beïnvloedt het consumptieniveau per persoon van ethanol, net
als de hoeveelheid alcoholmisbruik en de gevolgen daarvan voor de gezondheid (Cooke & Moore 2002).
47 Er is wat discussie geweest over de beperking of de liberalisering van openingstijden en het mogelijke effect daarvan op schade en overlast door alcohol. Uit een
recent overzicht van 49 studies (waaronder 14 met nulmetingen en controlegroepen) blijkt er toch een aantoonbaar verband te zijn (Stockwell & Chikritzhs 2009).
48 Uit onderzoek blijkt ook dat een hoge concentratie van drankgelegenheden zorgt voor meer problemen die te maken hebben met alcoholgebruik (Livingston e.a.
2007).
49 Griekenland en België (waar drank nog altijd op elk moment van de dag vrij verkocht mag worden) buiten beschouwing gelaten, zijn onthutsend veel mensen
niet op de hoogte van de reglementering. Het gaat bijvoorbeeld over mensen die illegale activiteiten opzetten of om organisatoren van events die vertrouwen op het
management van een drankgelegenheid en zich niet bewust zijn van reglementeringen.
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Deze ‘klassieke’ maatregelen voor alcoholverkoop blijken allemaal effectief te zijn: verhoging van taksen of accijnzen; verkoopbeperkingen op bepaalde tijden of dagen; controle op concentratie van uitgaansgelegenheden; checkpoints met alcoholcontroles; verlaging van het toegelaten alcoholpromille in het bloed; verhoging van de minimumleeftijd om alcohol te kopen of te
drinken; en intrekking van de vergunning voor overtreders.
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3. Beleid rond alcoholverkoop en -promotie
3.2 Speciale promoties
‘Klassieke’ maatregelen zoals de reglementering van verkoopprijzen en -promoties blijken effectief te zijn.

Componenten

Bevindingen en andere commentaren van Club Health

Verwante praktijk

Speciale promoties
vermijden

De meeste ondervraagden uit de sector werken met
promoties op specifieke dagen of tijdstippen, geven
gratis rondjes, gesponsord door de alcoholindustrie om
bepaalde drankjes te promoten en/of doen speciale
aanbiedingen om hun favoriete doelgroep aan te trekken.50

Het alcoholpreventieprogramma van de stad
Stockholm (onderdeel van
het STAD-project) http://
www.fhi.se/en/Highlights/
Responsible-BeverageService/

Omschrijving:
Alcoholpromoties
voorkomen

De Britse ondervraagden zeggen dat ze zich houden
aan de aanbevelingen van een alcohol producerende
onderneming of industrie. Maar dat gebeurt in geen enkel
ander land. Ongeveer 88% van de ondervraagden uit
de sector vindt dat de wet moet afblijven van speciale
promoties. Die worden beschouwd als een noodzakelijke
marketingstrategie om te kunnen concurreren op een erg
competitieve markt. Speciale promoties zijn makkelijk te
realiseren (54,5%), tegen een lage kost (46,6%) en met
gemiddelde tot belangrijke effecten op de verkoop (75,4%).
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Volgens de marketingcode van de Britse Portman
Group51 mogen alcoholpromoties dit niet doen:

Bewijs

•

Overmatig drinken, dronkenschap of antisociaal
gedrag aanmoedigen of idealiseren

•

Een link leggen tussen drinken en beelden
die seksueel succes suggereren

•

Zich (door beeld en/of symbolen) vooral richten op
jongeren onder de wettelijke leeftijd om drank te kopen

•

Direct of indirect refereren naar
drugscultuur of naar illegale drugs

•

Een verband leggen met geweld of antisociaal gedrag.

De British Beer and Pub
Association (BBPA) gaf
een gids uit, Standards
for the Management
of Responsible Drinks
Promotions om
onverantwoorde promoties
tegen te gaan.52 http://
www.almr.org.uk/
legislativepdfs/66.pdf

Score
Meest / Redelijk belangrijk
***

53.0%

Neutraal

15.2%

Niet / Nauwelijks belangrijk

31.8%

50 De reglementering van handelspraktijken – zoals verkoopprijzen, promoties en affiches – kan een belangrijke strategie zijn om problemen rond comazuipen bij
studenten te verminderen (Kuo e.a. 2003). Promoties die drankgebruik in bepaalde periodes aanmoedigen – zoals ‘happy hours’, gratis drank of aanbiedingen als ‘twee
voor de prijs van één’ – leiden tot meer alcoholconsumptie en zijn een van de belangrijkste factoren voor nachtelijk geweld in het uitgaansleven (Lincoln & Homel 2001),
net als jonge klanten aanmoedigen om te drinken onder de wettelijke leeftijd of om zwaar te drinken (US Department of Transportation 2005)
51 http://www.portmangroup.org.uk/assets/documents/Code%20of%20practice%204th%20Edition.pdf
52 Gedefinieerd als ‘mensen aanmoedigen of stimuleren tot overmatig drinken, asociaal gedrag of drank schenken aan mensen die dronken zijn’ (BBPA).
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