
IVA-TRAINING
Instructie Verantwoord Alcohol 

schenken

De IVA-training duurt 2 uur en  heeft een 
waarde van € 595,-

Eerste uur van de training
• Kennis over de drank- en horecawet 
• Feiten over alcohol en alcoholmisbruik
• Sancties vanuit de overheid
• Lastige situaties in de praktijk 
• Voorkomen alcoholmisbruik
• Gespreksmodellen nee-verkoop
• Examen maken

Tweede uur van de training
• Verschil tussen low & no-alcohol bieren
• Brouwproces 
• Proeven van 2/3 varianten 
• Smaken beschrijven 
• Verkopen van low & no-alcohol bieren
• Diploma-uitreiking

Na het volgen van de training zijn alle 
deelnemers IVA-gecertificeerd!

De IVA-training is een samenwerking 
tussen Grolsch en Bierbewustzijn.nl



Bierbewustzijn.nl

Met Bierbewustzijn.nl, Bierproeven.nu en 
The Place 2 beer zijn wij onafhankelijke 
bierexperts en ambassadeurs van mooie 
bieren. Wij doen alles met bier, maar wij 
brouwen niet zelf en we verkopen het niet. 
Wij ondersteunen brouwerijen, 
horecazaken, horecamedewerkers en 
bierprofessionals door trainingen, advies 
en educatie. 

Ons team bestaat uit gecertificeerde 
biersommeliers, brouwers en specialisten 
die onder leiding van Biersommelier en 
Certified Cicerone ® Ivo Thijssen hun kennis 
en passie met u willen delen.

Onze diensten zijn doelgericht, 
no-nonsense, praktisch, doeltreffend, 
inspirerend, kostenbesparend, 
commercieel en gericht op omzetgroei. 

www.bierbewustzijn.nl
info@bierbewustzijn.nl

Tel 024-2022369 / 06-12468630
Mortelweg 16C 
6551 AE Weurt 

Instructie Verantwoord Alcohol 
schenken

De IVA-training is gemaakt om in 
samenwerking met brouwerijen 
laagdrempelige horeca training te geven 
in verantwoord schenken en serveren van 
bier. In deze hoog toegankelijke horeca 
werken vaak vrijwilligers en voor hen is het 
IVA-certificaat verplicht, maar hier wordt 
niet op gehandhaafd en te weinig 
aandacht aan gegeven.

Nationaal Preventieakkoord

In het nationaal preventieakkoord is er 
veel aandacht voor roken, overgewicht 
en alcoholmisbruik. De gezonde kantine is 
hier een voorbeeld van en er ligt een grote 
verantwoordelijkheid bij de  
drankproducenten om alcoholmisbruik te 
bestrijden. Een aantal speerpunten van dit 
akkoord zijn;

• Gezonde voeding in sportclubs
• Alcoholgebruik terugdringen
• Medewerkers en vrijwilligers die            

alcohol schenken moeten uiterlijk in 
2025 een cursus doen over het  
verantwoord schenken

Waarom de IVA training inzetten? 

• De vrijwilligers en medewerkers werken 
bewuster en veiliger achter de bar.

• Vrijwilligers en medewerkers bagage 
meegeven om nee te verkopen als dat 
moet en door de training sterker in hun 
schoenen staan.

• Het is verplicht om een lijst te hebben 
welke vrijwilligers een IVA-instructie  
hebben ontvangen.

• Een moment samen met alle vrijwilligers 
en medewerkers zodat de neuzen weer 
dezelfde kant op wijzen.

• Bij een incident kan een sportclub (en 
brouwerij) altijd aantonen preventief te 
hebben gehandeld door de training. 

Inzetten van de IVA-training

Aanmeldingen worden via de mail 
gedaan (info@bierbewustzijn.nl) en 
worden door ons ingepland met het 
desbetreffende bedrijf/sportclub/
vereniging.  

• Wij ontvangen graag n.a.w.t. gegevens 
en email van de klant met daarbij de 
specifieke wensen en doelstellingen. Wij 
nemen binnen 3 werkdagen contact 
op.

• Mochten er commerciële                 
doelstellingen zijn dan horen wij dat 
graag vooraf, zodat we bij kunnen   
dragen aan saleskansen.


