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Opgroeien in een kansrijk Schouwen-Duiveland 

Na een succesvolle pilot met het IJslandse preventiemodel van 2018 tot 2021 in 6 Nederlandse 

gemeenten, gaat een nieuwe groep van 10 gemeenten aan de slag met deze preventieve aanpak. 

Ook Schouwen-Duiveland doet mee aan dit traject met de naam ‘Opgroeien in een Kansrijke 

Omgeving’ (ook wel afgekort tot ‘OKO’). Deze naam benadrukt wat het doel is van de aanpak: dat 

alle jongeren in Nederland kunnen opgroeien in een kansrijke omgeving, waar aandacht is voor 

welbevinden en het voorkomen van middelengebruik. 

IJslandse preventiemodel 

De IJslandse aanpak is datagestuurd en gericht op het creëren van een positieve leefomgeving, waarin 

jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zonder middelengebruik. Sinds de introductie, 20 

jaar geleden, is het alcohol-, tabak- en drugsgebruik onder IJslandse jeugd sterk gedaald en behoren zij 

nu tot de minst gebruikende jongeren in Europa. Uit de pilot met 6 Nederlandse gemeenten is gebleken 

dat het IJslandse model ook in Nederland succesvol is en een verlaging van middelengebruik tot gevolg 

heeft. 

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving 

De basis voor de OKO-aanpak is nog steeds het IJslandse preventiemodel, maar wel toegespitst op de 

Nederlandse situatie aan de hand van de lessen uit de pilot. De 10 gemeenten worden ondersteund door 

het Trimbos-instituut. Ook het Nederlands Jeugdinstituut draagt bij vanuit haar expertise over opvoeden 

en opgroeien. 

Deelname Schouwen-Duiveland 

In de gemeente Schouwen-Duiveland is al jaren sprake van overmatig alcohol-, tabak- en drugsgebruik 

onder jongeren. De gemeente investeert in verschillende preventieve projecten en activiteiten, 

voorlichting en inloopspreekuren. Ondanks deze inzet op preventie is de problematiek nog steeds forser 

dan elders in het land. De coronacrisis heeft daarbovenop een negatief effect gehad, omdat jongeren 

mentaal slechter in hun vel zijn komen te zitten. Wethouder Ankie Smit ziet de deelname aan het OKO-

traject dan ook als een prachtige mogelijkheid om het IJslandse model te implementeren in de 

gemeente. “Al eerder hebben we signalen ontvangen, onder andere vanuit de Adviesraad Sociaal 

Domein en de gemeenteraad, dat er op Schouwen-Duiveland breed draagvlak is voor deze aanpak. We 

kunnen aanhaken bij reeds bestaande programma’s, zoals Schouwen-Duiveland Vitaal, dat gericht is op 

het versterken van gezondheid en welzijn van alle leeftijdsgroepen. Hier zijn al veel regionale en lokale 

partners bij betrokken. Dit sluit goed aan bij de IJslandse aanpak, waarin het betrekken van organisaties 

en personen in de omgeving van de jongeren erg belangrijk is. Ik heb er vertrouwen in dat deze aanpak 

ervoor kan zorgen dat jongeren op Schouwen-Duiveland kunnen opgroeien in een gezonde, veilige én 

kansrijke omgeving.” 

Meer informatie over het OKO-traject is te vinden op www.trimbos.nl/OKO. 

 


