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Geacht College,

 

Dankzij het IJslands preventie model dat 20 jaar geleden is geïntroduceerd, is het alcohol- en 
middelengebruik onder de IJslandse jeugd sterk gedaald.

Om te kijken of en hoe het model ook in Nederland ingezet kan worden hebben het Trimbos 
instituut en het Nederlands Jeugd instituut i.s.m. het Icelandic Centre For Social Research and 
Analysis een beleidsvormend leertraject opgezet. Dit wordt momenteel tussen 2018 en 2021 
uitgevoerd in zes Nederlandse gemeenten.

 

Omdat ook op Schouwen-Duiveland het alcohol- en middelengebruik een zorg is, hebben wij de 
werkkamer Jeugd bijeen geroepen om te onderzoekenwat de risicofactoren en de beschermende 
factoren op Schouwen- Duiveland zijn en of dit model of elementen daaruit ook van meerwaarde 
zouden kunnen zijn op Schouwen-Duiveland als “Eilands model”.

 

16 Personen van diverse organisaties (waaronder o.a. SMWO, Politie, Jongerenwerk, Juvent, 
Thuisbegeleiding Allevo, CSG Prins Maurits, Emergis, 1nul1, TROTS, Dominee, BSM Therapeut)

hebben hieraan gehoor gegeven en ook 4 leden van de ASD waren aanwezig als toehoorder bij 
deze avond, gehouden op donderdag 6 Februari 2020.


Conform het IJslands model hebben wij de opbrengst van de gehouden bijeenkomst, de risico- 
en beschermende factoren, onderverdeeld in 4 domeinen: Gezin, peergroep, school en vrije tijd.

We hebben de werkkamer gevraagd waar de grootste problemen en kansen op ons eiland liggen.

Alle input van de avond en de ingebrachte voorbeelden vindt U in de bijlages.

 

Naar aanleiding van de input van de bijeenkomst en overige besprekingen in de Adviesraad 
adviseren wij u het volgende:

 

• Onderzoek hoe ingezet kan worden op preventie aan de voorkant in een zo vroeg mogelijk 

stadium gericht op oorzaak aanpak i.p.v. symptoombestrijding(en), zodat problemen kunnen 
worden voorkomen en zo kostenbesparend aan de achterkant zou kunnen werken;


• Bekijk in dat kader ook naar de mogelijkheden hoe de ouderbetrokkenheid en 
opvoedvaardigheden van ouders vergroot en versterkt kunnen worden;


• Daarnaast om verveling en het wegtrekken van jongeren te voorkomen, om in te zetten op 
voldoende faciliteiten, recreatiemogelijkheden, scholen, werkgelegenheid, dagbesteding, 
kansen en vervoersmogelijkheden zodat jongeren het niet gaan zoeken in middelengebruik en 
dat het eiland niet vergrijst;


• Mogelijk kan hierbij nog meer de verbinding gelegd worden met Vitaal Schouwen- Duiveland en 
de connectie gelegd worden met de natuur naar duurzaamheid en milieu. Dit gezien de huidige 
ontwikkelingen m.b.t. de klimaatverandering en de daarvoor op handen zijnde energietransitie;


• Bezie op welke manier bijgedragen kan worden aan meer bewustwording, zingeving, normen en 
waarden bij ouders en jongere;
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• Bekijk of er andere manieren zijn om jongeren te betrekken, die aansluiten bij de manier waarop 
jongeren hun informatie verkrijgen/ delen;


• Onderzoek hoe er kan worden voorzien in meer Jongerenwerkers en maak daarbij gebruik van 
de kwaliteiten en inzetbaarheid van het huidige potentieel onder hen.


Dit alles in het kader: 

“BEHOUD DE JEUGD VOOR HET EILAND EN HET EILAND VOOR DE JEUGD.”

 


Met vriendelijke groet en namens de Adviesraad Sociaal Domein,


Antoine de Ceuster	 	 	 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein	 	
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