Draaiboek blaas-actie
In dit draaiboek worden een aantal aandachts- of checkpunten benoemd die handig zijn bij het
organiseren van een blaas-actie in combinatie met een door de horeca te organiseren frisfeest.
Inleiding
Bij het organiseren van alcoholvrije evenementen (NIX18-party’s, schoolfeesten, frisfeesten etc.) is
het van belang dat de bezoekers ook nuchter binnenkomen. Door vooraf in te drinken kan het niet
alleen het feest zelf worden verstoord, maar kan ook een trend ontstaan waarbij de ‘pre-party’ (het
indrinken) belangrijker wordt dan het alcoholvrije feest zelf. Een goed middel om dit op te sporen en
deze trend om te buigen, is het houden van een blaas-actie bij de ingang van het feest zelf. De blaasactie wordt feitelijk georganiseerd door de Politie in samenwerking met VNN en Halt.
De aandachtspunten bij het organiseren
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Zorg voor draagvlak voor een blaas-actie bij Politie en uiteraard de horecaondernemer zelf.
Leg vroegtijdig contact met de horecaondernemer, de Politie en betrek daar ook
jongerenwerk, de VNN en ook de gemeentelijke toezichthouders (BOA’s) bij.
Bepaal wie de ‘kartrekker ‘of regievoerder wordt. Het ligt voor de hand om iemand van de
gemeente hiervoor aan te wijzen.
Bespreek met Politie en horecaondernemer wanneer de actie wordt gepland en hoe deze
fysiek wordt uitgevoerd. Het ter plaatse gaan in de onderneming is daarbij een must.
Zorg voor voldoende blaasapparaten (dragers met mondstukjes). De politie kan deze (deels)
leveren, maar ook kunnen er een aantal worden aangeschaft door de gemeente. Laat je
hierin adviseren door de politie.
Maak met de Politie afspraken over het leveren van capaciteit voor het uitvoeren van een
blaasactie. Betrek daarbij ook de eigen capaciteit van boa’s.
Maak afspraken met de Politie, VNN en HALT over wie wat doet wanneer een jongeren met
(al dan niet teveel) alcohol wordt ontdekt. Politie kan ouders bellen, verwijzing naar HALT
volgt, VNN en/of HALT voeren eerste gesprek met de ouders/opvoeders, vervolggesprek
wordt gepland.
Vergeet daarbij niet de toestemming te vragen van ouders/opvoeders voor het afdoen via
HALT. Weigert men dan zal een schikkingsvoorstel door de Politie worden opgelegd.
Bij geen voldoende medewerking van de ouders/ opvoeders kan of zal de Politie een
zorgmelding bij Veilig Thuis Groningen doen. Ook dit zal met de ouders/opvoeders moeten
worden gecommuniceerd.
Zorg er voor dat goed gedrag wordt beloond! Verschaf niet enkel toegang tot de frisparty,
maar geef ook een leuke gadget aan hen die geen alcohol hebben gebruikt.
Vergeet de media niet te informeren! Media aandacht zal het bereik van je boodschap zeker
vergroten. Stel van tevoren samen met de afdeling voorlichting een persbericht op en
verspreid deze tijdig (maar niet te vroeg).

