
LEF
onderzoek

Het onderzoek

Het wetenschappelijke

onderzoek is het fundament 

voor het preventieve 

programma: inzetten op 

onderbouwde interventies en 

het monitoren van de 

behaalde resultaten.

Over LEF

De gemeente 

Edam-Volendam is begonnen 

met de ontwikkeling van het 

meerjarige programma LEF.  

Doelstelling

Het hoofddoel van LEF is 

het terugdringen van het 

middelengebruik in 

gemeente Edam-Volendam. 

In eerste instantie is de 

doelgroep kinderen tot 

18 jaar. 

Het onderzoek
Weten wat werkt door te

volgen wat er gebeurt.  

Controle groep
Weten wat werkt door te

vergelijken met andere 

gemeente.

Vragenlijst jongeren
In juni 2018, december 2018 en juni 2019 zijn er vragen  voorgelegd aan 

> 1000 jongeren tussen 11 en 18 jaar in Edam-Volendam. Hierdoor 

kunnen wij veranderingen over de tijd waarnemen.

Edam-Volendam & Enkhuizen
Vragenlijsten zijn voorgelegd aan jongeren in Edam-Volendam 

en Enkhuizen. Hierdoor kunnen wij meten of eventuele 

veranderingen door LEF worden veroorzaakt. 

Aantal drinkers

Minder sterke stijging van het 
aantal drinkers in gemeente 
Edam-Volendam.

Allereerste bevindingen
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Ooit - Edam-Volendam Maandelijks - Edam-Volendam
Wekelijks - Edam-Volendam Ooit - Enkhuizen
Maandelijks - Enkhuizen Wekelijks - Enkhuizen



Ooit gedronken per 
gemeente en landelijk

In december 2018 is het aantal

jongeren dat ooit alcohol heeft 

gedronken in gemeente Edam-

Volendam lager dan jongeren in 

gemeente Enkhuizen en de rest van 

Nederland.

Normen t.a.v. alcohol-
gebruik door jongeren

Minder positieve normen ten 

aanzien van alcoholgebruik 

onder jongeren. 

Allereerste conclusies
Het lijkt erop dat de pre-interventie invloeden van het programma LEF over het algemeen een positieve invloed 

hebben gehad op de ontwikkeling van (enkele) factoren uit het verklaringsmodel en hiermee (mogelijk) ook op de 

dalingen van het alcoholgebruik van jongeren in de gemeente Edam-Volendam. 

Waarschijnlijk zijn deze veranderingen toe te wijden aan de maatschappelijke discussies en de start van 

handhaving. 

Preventieve maatregelen (bijv. betrekken van ouders) zijn noodzakelijk om dit op lange termijn vast te houden 

en te versterken.

Allereerste bevindingen
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