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Kennisnemen van 

 

Regionale coördinator OKO 
Trimbos en de GGD Friesland gaan een samenwerking aan om 
Friese gemeenten te helpen met het implementeren van het OKO 
model als gemeenten zelf besluiten om met dit model te willen 
gaan werken. 
 
De samenwerking tussen het Trimbos en de GGD Friesland via de 
FPA-coalitie ‘Gezond leven’ zal een groeimodel zijn. Het vraagt van 
beide partijen een investering om uit te zoeken wat goed en wat 
niet goed werkt. Het Trimbos wil hierin financieel faciliteren door 6 
uur per week beschikbaar te stellen voor de inzet van de regionale 
coördinator.  
 
 

Inleiding 

 

In Friesland zijn er steeds meer gemeenten geïnteresseerd om het 
OKO model (IJslandse aanpak) te implementeren. Eind 2021 heeft 
de GGD Fryslân vanuit het programma de Nuchtere Fries de 
opdracht gekregen van de Bestuurscommissie Gezondheid om te 
verkennen wat de mogelijkheden zijn binnen OKO om 
bovengemeentelijk samen te gaan werken.   
 
Uit deze verkenning komt o.a. naar voren dat de inzet van een 
regionale coördinator wenselijk is. Dit past goed binnen de opdracht 
van Nuchtere Fries onderdeel van de coalitie Gezond Leven binnen 
de Friese Preventie Aanpak. 

 

 

Kernboodschap 

 

Implementatie van het OKO-model in Friesland  
Het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut bieden 
Nederlandse gemeenten een implementatietraject aan. Nu er 



 
steeds meer Friese gemeenten met de aanpak aan de slag willen 
gaan, geeft het Trimbos aan dat regionale coördinatie wenselijk is 
en ondersteunt zij de Friese ontwikkelingen. In Friesland is een 
soortgelijke regiocoördinatie destijds ook voor de Friese JOGG-
gemeenten opgestart onder de naam ‘Nuchter over Gewicht’.    
Uit gesprekken met de Friese gemeenten vanuit het programma 
‘Nuchtere Fries’, komt ook naar voren dat de inzet van een 
regionale aanjager of coördinator wenselijk zou zijn.   
 
Binnen het programma ‘Nuchtere Fries’ werken al veel 
verschillende partijen samen aan het verminderen van de 
problematiek rond alcohol en drugs bij de jeugd. Dat geldt voor alle 
Friese gemeenten, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), 
Politie, Horecabond en GGD Friesland.  
De OKO-aanpak kan breder gezien worden dan alleen 
middelengebruik. Binnen de coalitie ‘Gezond leven’ wordt de 
verbinding met de andere leefstijlthema’s gelegd.  
 

Consequenties 

 

Dit besluit is kosten neutraal voor de GGD Friesland. De extra 
middelen voor de aanstelling van de regionale coördinator worden 
vanuit het Trimbos vergoed. De mate van samenwerking en 
gevraagde inzet is afhankelijk van het aantal gemeenten dat 

daadwerkelijk aan de slag gaat met de implementatie van OKO. 
 
Monitoring  
Het OKO-model vraagt om een intensievere monitoring. Een 
belangrijk element van OKO is regelmatige monitoring van de 
jeugdgezondheid en de daarmee samenhangende risico- en 
beschermende factoren. Concreet betekent dit dat de 
jeugdgezondheidsmonitor één keer in de twee jaar wordt 
uitgevoerd, waar dat momenteel één keer in de vier jaar is. Het 
Trimbos en de GGD Friesland zijn via de FPA-coalitie ‘Gezond 
leven’ aan het onderzoeken hoe dit het beste georganiseerd kan 
worden. Mogelijk is het wenselijk voor alle gemeenten om deze 
(extra) monitor op te nemen. De uitwerking volgt in het najaar 2022. 
 
 

Communicatie 

 

Gemeenten worden op hoogte gebracht van dit voorstel via het 
Platform Nuchtere Fries. 

 

 

 

https://www.friesepreventieaanpak.nl/over-de-friese-preventieaanpak/programmas-en-interventies/nuchter-over-gewicht-jogg/
https://www.friesepreventieaanpak.nl/over-de-friese-preventieaanpak/programmas-en-interventies/nuchter-over-gewicht-jogg/

