
Samenwerking feestorganisaties en clubs:

Unity werkt samen met: 013, 2K-Music, ACKU, ADE, AIR Events, Apenkooi 
Events, Art of Dance, B2S, Backdoor, Bear Necessity, BKJN Events, Blijburg 
aan zee, By the Creek, Club Church, Cocktail Fest, Cyndium, Dance2Eden, de 
Feestfabriek, De Zon, Decade Events, DGTL, Dijkpop, Duycker, Effenaar, 
Elevation Events, Elrow, Encore, Enigma Events, Extrema, Eye4Dance, 
Confusion Events, FCA, Fiesta Macumba, FKP Scorpio, Free Your Mind, 
Georgie’s Wundergarten, Grote Markt Den Haag, H2 Activities, Herr 
Zimmerman, Hilversum Alive, ID&T, Into the Woods, Julianapop, Kairos, 
Kultlab, Ladz, Liquicity Events, Loveland Events, Manifesto, Matrixx, Melkweg, 
Milkshake, Mojo, Molotov, Monumental Productions, Mystic Garden, N201, 
Noculan, North Sea Venue, OCCII, Ouwe Stijl is Botergeil, Paard, Panama, 
Par-T Events, Paradigm, Paradiso, Pardoes, Patronaat, Pink Hippo, PIP, 
Pleinvrees, Psy-Fi, Q-dance, Radion, Rapido Events, Reaktor Events, Rebirth 
Events, Rosario, Shockerz Events, Shut Up and Dance, Sniester, Spectrum 
Events, Spielraum, State of Bass, Stichting de Kloontjes, Stichting de Trut, 
Stichting Draaimolen, Stichting Zomerpop, Straf_werk, Spellbound, ‘t Blauwe 
theehuis, Terminal Rave, The Crave, The Funky Cat, Theracords, Thuishaven, 
Tivoli Vredenburg, Toffler, Totally Events, Tutu Crew, Undercurrent, Vault 
Events, Veerplas, Voltage Events, VOLTT, Vunzige Deuntjes, Warehouse 
Elementenstraat, Waus Events, Welcome to the Future, Westergasterrein, 
Wish Events, Woodlands, Whoosah, Zandstock.

Begeleidingscommissie: 

Alfred Bos (Zelfstandig copywriter en DJBroadcast)
Doortje Blaisse (Art of Dance)
Floor van Bakkum (Jellinek)
Gjalt-Jorn Peters (Greater Good, Open Universiteit)
Jan Krul (EducareGroningen)
Judith Noijen (Jellinek, Celebrate Safe)

Overige samenwerkingspartners: 

Unity is lid van het internationale Nightlife Empowerment 
and Wellbeing Network (safernightlife.org) en het 
Connecting and improving peer intervention in nightlife 
settings on EU level - project (Connecting PINS: 
connectingpins.eu).
 

Bonger Instituut voor Criminologie, Cannabis 
Intelligence Amsterdam, Celebrate Safe, Crowd 
Support, EducareGroningen, Event Medical Service, 
Global Drug Survey, Greater Good, 't Kollektief 
Beveiliging, MedEvent, Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
Nachtburgemeester Amsterdam, Nachtburgemeester 
van Eindhoven, Rutgers Stichting, Sense, 
Trimbos-instituut, diverse gemeenten, provincies en 
onderwijsinstellingen.

Samenwerking 

Unity wordt ondersteund door:

Mari van Dorst & Peter Biezenaar (Crowd Support - Beveiliging) 
Mario Martinez (Herr Zimmerman)
Ronald van Litsenburg (Event Medical Service)
Sjoerd Wynia (The Good Guyz, AIR events, ID&T) 
Thijs Roes (Journalist o.a. VICE/De Correspondent)
Tom Compaijen

Middelengebruik standbezoekers                                   

Conclusie                 

Dank                

Middelengebruik laatste maand, avond
en nog van plan die avond

Middelengebruik laatste maand
per leeftijdscategorie 

Middelengebruik laatste maand
over de jaren 2006-2018:
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Middelengebruik standbezoekers 
Aan de standbezoekers van Unity wordt gevraagd 
naar gebruik in de laatste maand, op de avond of dag 
zelf en later die dag/avond. De gegevens over het 
gebruik op de avond gaan dus over het gebruik tijdens 
het feest maar ook over het gebruik voorafgaand aan 
het feest.  

!!! Disclaimer representativiteit !!!
Belangrijk punt bij de interpretatie van de resultaten 
is het aspect van representativiteit. De bezoekers van 
de Unity-stand en de cijfers over hun 
middelengebruik zijn niet noodzakelijkerwijs 
representatief voor het gehele bezoekerspubliek van 
de bezochte dance-evenementen, festivals en clubs.

Anders (laatste maand)
In de categorie ‘Anders’ zijn 2C-B, truffels/paddo’s en 3-MMC/4-MMC/miauw miauw het meest genoemd. Gevolgd door 
benzodiazepinen, 6-APB, DMT, poppers en methylfenidaat. Deze laatste stoffen worden flink minder genoemd dan de 
eersten. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar.

Unity staat elk jaar op een aantal vaste en op een aantal nieuwe of ander type evenementen. Dit heeft mogelijk invloed 
op de cijfers over gebruik onder de bezoekers van de Unity-stand en bemoeilijkt het vaststellen van trends. Het laatste 
maand gebruik van de meeste middelen blijft door de jaren heen stabiel. Daarnaast vallen er een aantal dingen op:

Alcohol en tabak
Het laatste maand gebruik van de legale middelen, alcohol en tabak is de afgelopen jaren gedaald. 
 
Ketamine
Een duidelijke stijging in het laatste maand gebruik vinden we bij ketamine. Dit komt vooral in de groep 19 tot en met 
27 jaar voor. 
 
XTC
XTC/MDMA blijft, na cannabis, het meest populaire illegale middel. 
Van de 1340 geregistreerde losse vragen die bezoekers aan de Unity peer educators stelden, ging verreweg het 
grootste deel (36%) over dit middel. Sinds de piek in 2014 (54%) daalt het laatste maand gebruik en in 2018 komt het 
uit op 42%.
 
NPS
Van de Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) wordt 4-FA als enige middel apart uitgevraagd. Sinds de eerste meting in 
2015 (24%), waarna het laatste maand steeg tot de piek in 2016 met 26% daalde dit snel in 2017 naar 13% en daalde 
het verder naar 9% in 2018. Ondanks dat het laatste maand gebruik daarmee een stuk lager uitkomt dan dat van de 
meeste andere middelen ging 7% van de losse vragen specifiek over 4-FA. Wat aantoont dat het nog wel leeft onder de 
bezoekers. 
De meest gebruikte andere middelen zijn 2C-B, 3-MMC en 4-MMC. Op basis van de door Unity verzamelde data zien 
we in 2018 geen signalen ten aanzien van het sterk opkomen van nieuwe middelen. 
 
Niet-Nederlandse bezoekers
Onder niet-Nederlandse bezoekers van de Unity stand is het deel wat drinkt, rookt en/of blowt wat groter dan onder 
de Nederlandse bezoekers. LSD gebruik in de laatste maand komt onder deze groep vaker voor. Het percentage dat 
aangeeft in de laatste maand 4-FA, GHB, lachgas, ketamine en speed te hebben gebruik is juist een stuk lager. 

15 - 18 jaar
19 - 22 jaar
23 - 26 jaar
> 26 jaar

Afgelopen maand
Dezelfde avond
Later vandaag
Afgelopen maand toeristen
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In 2018 zijn de gegevens van 6087 bezoekers van de Unity-stand, die de achterkant van de kennisquiz hebben 
ingevuld, geanalyseerd. De gegevens en cijfers die vermeld staan zijn gebaseerd op deze bezoekers.

Opleidingsniveau:

Betrouwbaarheid info Unity:
Zou je terugkomen naar de Unity-stand
met een vraag over alcohol of drugs?

Grotere cirkel = 
meer bezoekers uit regio

Top 5:

1. Duitsland
2. Frankrijk
3. Verenigd Koninkrijk
4. Spanje
5. Italië en België

Internationale bezoekers
(N = 439)

Regio:

Ja: 86,5%
Nee: 13,5%*
*een groot deel hiervan gaf aan
   zelf informatie online op te zoeken
   of al voldoende kennis te hebben.

Unity Colleges: 
 
   Utrecht: “Inkakken of bijpakken: wat je moet weten over drank en drugs op   
   festivals”.

   Diverse colleges op Psy-Fi festival.

De Unity folderlijn is uitgebreid en deels vertaald naar het Engels.

Internationale uitwisseling van peer educators op Boom Festival (Portugal) en 
tijdens ADE.

Ontwikkeling en aanschaf van voorlichtingskar voor mobiele inzet op festivals.

Verdere uitbreiding van voorlichtingsactiviteiten Pink Unity met o.a. inzet van 
Instagram en deelname Podcast over chemseks en seks onder invloed.

Inzet Pink Unity op drie evenementen tijdens Pride (Glowjob, Funhouse XXL, 
Rosario XXL).

Unity Brabant is groter dan ooit met 25 peer educators en 5 peer coaches.

Highlights 2018Samenstelling Unity

17
medewerkers

26
peer coaches

140
peer educators

Online statistieken

36.337
Unieke bezoekers Unity.nl

891
Twitter volgers

545
Instagram volgers

519
YouTube volgers

5015
Facebook fans

Gestelde losse vragen

1340

Contacten totaal

15444

Alcohol 7%4-FA 7%

MDMA 36%

Algemeen /
anders 19%

Lachgas 2%

Cannabis 4%

LSD 2%
2C-B 2%
NPS (niet 4-FA) 3%

 Cocaïne 4%

Ketamine 4%

GHB 4%

Amfetamine 5%
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Kerncijfers 2018                                    

Info standbezoekers                                    

Aantal feesten totaal

195

Unity is een vrijwilligersproject waarbij jonge mensen uit 
de dancescene op festivals en feesten voorlichting geven 
over uitgaan, alcohol en andere drugs en de risico’s die 
daarbij komen kijken. De vrijwilligers van Unity zijn er niet 
om drugsgebruik te veroordelen maar om te reageren op 
behoeften en vragen van hun medefeestgangers over 
gebruik en beperking van de risico’s.

Pink Unity is een project voor en door mannen uit de Amsterdamse gay-scene, ondersteund door 
Jellinek en GGD Amsterdam. Op (seks)parties en in clubs geven zij objectief en open-minded 
voorlichting over veilig(er) gebruik van alcohol en andere drugs en veilig(er) seksgedrag.

Jaarverslag 2018

Wij danken alle instellingen voor verslavingszorg die achter ons staan, de leden van de begeleidingscommissie, 
samenwerkingspartners, de organisatoren en ook de nieuwe organisatoren die onze missie delen, alle feestgangers 
waar we het uiteindelijk allemaal voor doen en natuurlijk alle (oud) Unity peereducators, de vrijwilligers die samen zo’n 
enthousiaste groep experts vormen, dankzij wie Unity is uitgegroeid tot een begrip in de Nederlandse dancescene. 

http://www.facebook.com/unity.nl http://www.Instagram.com/unityinfo http://www.Twitter.com/unityinfo http://www.unity.nl

Unity online             


