
OKO – jongeren in Berkelland 
 
Aanleiding voor dit gesprek is de vraag of gemeente Berkelland toe is aan OKO.  
OKO? Wat is OKO, zult u zich afvragen. OKO staat voor Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. 
Gemeentebelangen Berkelland hecht waarde aan het IJslands Model. Een succesvolle IJslandse 
methode die over gewaaid is naar Nederland. De afgelopen jaren zijn er meerdere gemeenten aan de 
slag gegaan met dit model.  
Omdat Nederland andere vraagstukken heeft dan IJsland is de naam gewijzigd naar OKO. Opgroeien 
in een Kansrijke Omgeving. Dat is namelijk waar het IJslandsmodel in zijn puurste vorm voor staat. De 
kracht van dit model is maatwerk. Werken van uit behoefte van jeugd en hierbij ouders en school 
betrekken om samen met hulpverlening tot goede hulp te komen en doorlopend onderzoek. 
Ondertussen zijn in de afgelopen jaren achttien gemeenten in Nederland onder leiding van het 
Trimbos Instituut en het Jeugdinstituut aan de slag gegaan. Jaarlijks kunnen gemeenten inschrijven 
voor deelname. 
  
Motie tijdens de begrotingsraad 
Gemeentebelangen Berkelland heeft tijdens de laatste begrotingsraad een motie ingediend over 
deelname aan OKO. Dit vanuit de gedachte dat het van belang is voor Berkellandse jeugd dat onze 
gemeente meedoet aan OKO. Wij kregen van de wethouder een reactie waarin zij aangaf dat we al 
veel doen in Berkelland ten aanzien van het opgroeien in een kansrijke omgeving. Onze vraag was 
daarop wat doen we dan?  
 
Gesprek met wethouder Wormgoor 
Eind augustus 2022 hebben Raadslid Ingrid van Dijk en commissie lid Diana van Bijsterveld hierover 
gesproken met wethouder Betsy Wormgoor, opdrachtgever Jeugd Hester van Zwet en 
veiligheidsdienstcoördinator Quinten Dikschei. 
Daar kregen we een gedegen uitleg van twee zeer betrokken en bevlogen medewerkers die vol 
passie vertelden over veiligheid en beleid voor een gezonde en actieve doelgroep jeugd. 
Duidelijk wordt dat ALLE jongeren bereikt moeten worden, op meerdere momenten en op meerdere 
plekken, structureel over een aantal jaren.  
Er is een intergemeentelijk preventieplan middelen. Dit plan geeft aan: Wat is er aan de hand: de 
feiten. Wat wil je bereiken: de doelen en Hoe pakken we dit integraal en intergemeentelijk aan?  
Gezamenlijk initiatief van gemeente Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en 
samenwerkingsorganisaties. 
 
De kernwaarden: 
 De omgeving van de jonge drinker staat centraal, een omgevingsgerichte aanpak. 
 Gebruik maken van bewezen en effectieve interventies en programma’s. Niet het wiel opnieuw 

uitvinden.  
 Aansluiten bij de leefwereld van de jongeren. 
 Structurele aanpak over een aantal jaren. 
 Werken aan doorlopende leerling te beginnen in het primaire onderwijs. 
 Werken aan een gezonde houding en opvattingen ten aanzien van alcohol en drugs: De 

cultuuromslag. 
  
De doelen:  
 Een afname van het aantal jongeren onder de achttien jaar dat alcohol drinkt. 
 Een afname van het aantal jongeren tussen de achttien en vijfentwintig jaar dat onverantwoord 

drinkt en of andere middelen gebruikt. 
 Geen toename van drugsgebruik bij jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. 

 
Wat wordt er al gedaan? 
Interventies/ werkgroep Intergemeentelijk Preventie Plan Middelen (IPPM). 
Berkelland:  
Jimmy’s als fysieke plek in Borculo en Neede voor ontmoeting voor jongeren. In Eibergen een pop-up 
locatie en in Ruurlo wordt gezocht naar een beste oplossing. 
In Beltrum is onlangs een ouderavond gehouden waar 80 ouders zijn gekomen om te praten over 
middelen en te zoeken naar gepaste oplossingen. Gesproken kan worden over een succesvolle 
avond.   
Oost Gelre 



In Oost Gelre heeft de Huiskamer in het Marianum gemiddeld 60 bezoekers per dag. Ook kent Oost 
Gelre Burgerschapsdagen met een bereik van 350 leerlingen, En er is een pilot preventie 
basisonderwijs voor alle leerlingen uit groep zes, zeven en acht.  
Winterswijk 
Winterswijk kent ouderbijeenkomsten met medewerking van Dr. VLD Lely. Daarnaast programma NIX 
voor basisscholen, Podcast, Jongeren en verslavingszorg en Sociale Media aandacht.  
Aalten 
Aalten heeft een Drugs outbreak team, Gastlessen Student Alert alle 3e klassers, Helder op school 
wordt uitgerold op Schaersvoorde, en Sjokfestival voor kinderen, Think als preventieprogramma en 
een Brief naar 1600 gezinnen met tips voor ouders.   
Voor alle gemeenten 
Moraal Ridder is een digitale ouderavond, via Facebook een bereik van 300 ouders en via Instagram 
een bereik van 589 jongeren. Dit is voor ALLE gemeenten. Podcast zijn 1 op 1 gesprekken met 
jongeren (15 uitzendingen geweest), maar ook bedoelt voor volwassenen die in gesprek willen. 
Gezondheid en veiligheid in de keten en hokken, ondersteuning van de DBO’s en jeugdwerkgroepen 
in de kleine kernen.  
 
De regionale regiegroep 
Er is een COLA regie groep: Collectief Organiseren Luwen Alcohol en drugsgebruik. De COLA regie 
groep bestaat uit: Iris Zorg, Tacitus, Politie, Voor-Me-Kaar team, GGD, Horeca, Gemeente Berkelland, 
HALT, Jimmy’s en Slinge en Berkel samenwerkingsverband. Zij hebben wekelijks casus overleg, 
brengen schoolbezoeken, voeren gezamenlijke surveillance uit, houden spreekuren op scholen, 
geven voorlichting in iedere kern, geven webinars en doen gezamenlijke horecabezoeken. 
Gezamenlijk vormen zij: Preventie Platform Jeugd Oost Achterhoek.  
De regiegroep werkt in opdracht van het college B&W en legt aan hen en de gemeenteraad 
verantwoording af. 
Op de website van gemeente Berkelland is dit verhaal in tekening zichtbaar (zie ook de bijlage), zodat 
alle inwoners een goed beeld krijgen van de inzet vanuit Berkelland om te zorgen voor een kansrijke 
omgeving! 
 
Conclusie 
Na dit gesprek concluderen wij dat gemeente Berkelland op dit moment een goede inzet pleegt en 
een nauwe samenwerking creëert om alle partijen met elkaar samen te laten werken. 
Wij begrijpen de keuze om de gemeente Berkelland dit jaar niet aan te melden voor OKO, wij zien 
hiervoor ook geen noodzaak. Het zou teveel afleiden van waar Berkelland nu mee bezig is en zicht op 
heeft. We vertrouwen op de besproken aanpak. 


