
 
 
 
 
 
 
 

Fractie: CU-SGP 

Naam: Yosef Mahmoud 

Onderwerp: Ijslands preventiemodel NOP 

Datum indiening vragen: 14 september 2021 

 

Vragen: 
In IJsland is het gebruik van drugs en alcohol onder jongeren sterk gedaald door een speciale, 
integrale aanpak, het zogeheten IJslands preventiemodel. Zie voor meer informatie:  
 
https://www.trimbos.nl/kennis/ijslands-preventie-model  
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www.trimbos.nl 

Het IJslandse model bracht het alcohol-, tabak- en 

drugsgebruik onder jongeren in IJsland sterk terug. Het 

Trimbos-instituut en het NJi maken dit preventiemodel 

bruikbaar voor Nederlandse gemeenten. 

 
In Nederland hebben inmiddels zes gemeenten in een leertraject het IJslands preventiemodel 
geïmplementeerd, waaronder buurgemeente Urk en Súdwest-Fryslân. Deze gemeenten zijn erg 
enthousiast, zodat nu bekeken wordt hoe dit preventiemodel verder uit te rollen. 
 
Gemeenten hebben de mogelijkheid om zich tot 4 oktober aan te melden als zij in 2022 willen 
deelnemen aan het implementatietraject. Data voor gebruik onder jongeren is niet eenvoudig voor 
handen. Wel is te zien bij waarstaatjegemeente.nl dat er een duidelijke toename is in de afgelopen 9 
jaar t.o.v. een afname landelijk gezien van de drugsdelicten. Zie bijlage. Daarnaast een bijlage met 
percentage gebruik onder middelbare scholieren in NOP.  
 
1. Hebt u kennisgenomen van het IJslands preventiemodel en de successen ervan? 
2. Hebt u contact  gehad met Trimbos hierover of met gemeentes waar dit model succesvol wordt 
toegepast? 
3. Ziet u mogelijkheden om ook in gemeente Noordoostpolder met het IJslands preventiemodel te 
gaan werken? 
4. Zou u willen overwegen om voor 4 oktober de gemeente NOP aan te melden? Of in een 
aangepaste vorm uitwerking geven aan het Ijslandse preventiemodel? 
 
Antwoord: 

1. Wij zijn bekend met het IJslands preventiemodel en hebben de (tussen)evaluaties van 
de pilotgemeenten gezien. 
 

2. We hebben hierover contact met gemeente Urk en zijn op de hoogte hun traject. Ook in 
de regio Flevoland is het IJslands Preventiemodel onderwerp van gesprek geweest. Als 
gemeente Noordoostpolder hebben wij hierover geen contact gehad met het Trimbos 
Instituut. 
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3. Preventie is een belangrijk onderdeel van het beleidsplan Sociaal Domein en haar 
deelplannen en er wordt momenteel al ingezet op preventie en 
gezondheidsbevordering. Er lopen initiatieven die zich richten op het stimuleren van 
een gezonde leefstijl en gezonde omgeving. Op dit moment werken we samen met 
onder andere maatschappelijke partners, het bedrijfsleven, zorg/welzijn, wijken en 
dorpen aan het Lokaal Preventieakkoord. In het najaar 2021 ondertekenen we dit 
akkoord met hen. Thema’s als roken, alcohol- en drugsgebruik krijgen in dit akkoord 
een plek. Daarnaast zijn we een JOGG-gemeente. Met JOGG stimuleren we een 
gezonde leefomgeving van kinderen, zodat een gezonde keuze de makkelijke keuze 
wordt. Verder is een aantal scholen actief met de Gezonde Schoolaanpak.  
 
Het invoeren van het IJslands preventiemodel kost veel tijd en geld. Zoals aangegeven 
lopen er al veel initiatieven op dit gebied waarbij ook inzet gevraagd wordt van het 
onderwijs. Ook het IJslands Preventiemodel vraagt om inzet van het onderwijs. 
Daarnaast hebben we de opdracht om binnen de gestelde financiële kaders te blijven. 
 
Daarom lijkt het niet wenselijk om ook aan de slag te gaan met het IJslands 
preventiemodel, maar thema’s uit het IJslands preventiemodel te koppelen aan 
bestaande initiatieven. 
 

4. Gezien ons antwoord bij vraag 3 zien wij op dit moment geen meerwaarde om 
gemeente Noordoostpolder aan te melden. We sluiten aan bij bestaande initiatieven. 
 

 

Datum beantwoording vragen: 23-09-2021 

Contactpersoon: C.E. Binnenmars 

 


