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PROJECTPLAN 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Actieplan Suïcidepreventie 
Verspreiden Ja 
Contactpersoon Saloua Chaara 
Eenheid Sturing 
E-mail s.chaara@regiogv.nl 
Kenmerk 19.0000822 
Datum 13 december 2018 

 
Opdrachtgever en -nemer 
Opdrachtgever Directieoverleg sociaal domein 
Opdrachtnemer RVE Sturing Regio Gooi en Vechtstreek  

 
Projectgroep 
Projectleider Marieke van Leeuwen 
Projectmedewerkers - 

 
Achtergrond 
Op 11 juni 2018 heeft de gemeenteraad van Hilversum de motie ‘Integrale Aanpak Suïcidepreventie’ 
aangenomen. Via deze motie geeft de gemeenteraad van Hilversum het college de opdracht om via 
de Regio Gooi en Vechtstreek een actieplan suïcidepreventie op te stellen. Dit plan moet leiden tot 
een regionale en integrale structurele aanpak om suïcide in de Gooi en Vechtstreek te voorkomen.  
 
Daarnaast heeft de voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Jeugd en Onderwijs verzocht om 
een regionaal actieplan suïcidepreventie onder jongeren op te stellen om zelfdoding onder jongeren 
te voorkomen. De afgelopen tien jaar is er sprake van een aanzienlijke stijging in het aantal 
zelfdodingen onder jongeren. Onder de 15-20 jarigen zijn vergeleken met 2007 in 2017 ruim twee 
keer zoveel jongeren om het leven gekomen door zelfdoding. 28% van de overleden jongeren van 
10-29 jaar overleed door suïcide1.  
 
Zie bijlage 1 voor meer feiten en informatie over suïcide (in de Gooi en Vechtstreek) en de 
voorgestelde aanpak om tot een actieplan te komen.  

 
Resultaat 
1. Het samen met partners in de keten opstellen van een actieplan suïcidepreventie. Dit plan moet 
concrete en haalbare maatregelen bevatten die leiden tot minder suïcides in de Gooi en Vechtstreek 
en maximaal aansluiten bij bestaande lokale initiatieven en de bestaand infrastructuur van zorg en 
welzijn in de Gooi en Vechtstreek. Het actieplan bevat tevens een implementatieplan en 
impactanalyse.  
 
2. Deelnemen aan de Supranet Community van 113 Suïcidepreventie en de ondersteuningsbijdrage 
van € 45.000 aanvragen. Zie bijlage 1 voor meer toelichting.  
 
3. Na vaststelling van het plan zoals genoemd onder 1, het actieplan implementeren. 

 
Beschrijving project(en) 
 
1. Opstellen en vaststellen van een actieplan suïcidepreventie. 

                                                           
1
 Zie ook:  

- https://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp/Zelfdoding 

- https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/forse-toename-zelfdodingen-onder-jongeren-tegen-algemene-trend-

in~b944285a/  

-  https://www.ad.nl/binnenland/bijna-dubbel-zoveel-zelfmoord-onder-jeugd-dertien-mogelijke-verklaringen~a632dc20/  

 

https://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp/Zelfdoding
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/forse-toename-zelfdodingen-onder-jongeren-tegen-algemene-trend-in~b944285a/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/forse-toename-zelfdodingen-onder-jongeren-tegen-algemene-trend-in~b944285a/
https://www.ad.nl/binnenland/bijna-dubbel-zoveel-zelfmoord-onder-jeugd-dertien-mogelijke-verklaringen~a632dc20/
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Wat Wanneer 
Krachtenveld analyse maken (inzichtelijk 
maken welke stakeholders betrokken 
moeten worden) 

Februari  

Samen met partners en 
uitvoeringsdiensten ontwikkelen van een 
actieplan en uitvoeren impactanalyse. 
Partners worden in consultatiesessies 
geconsulteerd. 

Februari – april 2019 

Richtinggeven door het DO en UO  Maart 2019 
Plan van aanpak vaststellen 
(UO/DO/PFHO). 

Mei/juni 2019 

 
2. Aanmelden voor Supranet Community en subsidie aanvragen 

Wat Wanneer 
Aanmelden Supranet community Februari 2019 
Subsidie aanvragen Maart 2019 

 
3. Implementatie actieplan 

Wat Wanneer 
Implementatie van het actieplan Juni 2019 – december 2019 

 
 

 
Betrokkenheid inwoners 
Inwoners (ervaringsdeskundigen) worden via Samenkracht betrokken bij de ontwikkeling van het 
actieplan.  

 
Betrokkenheid gemeenten 
Gemeenten worden ambtelijk via de reguliere gremia (klankbordgroep, uitvoeringsoverleg en 
directieoverleg) betrokken. Waar gewenst en nodig volgen er specifieke themasessies over dit 
thema.  

 
Betrokkenheid direct belanghebbenden 
Partners worden in consultatiesessies geconsulteerd. Tevens vinden er afzonderlijke 
overleggen/verdiepingsgesprekken plaats.  

 
 

Tijdsinvestering 
Projectleider 16 uur per week 
Projectmedewerkers - 

 
Financiën 
De Regio levert de projectleider. Dit gebeurt binnen de begroting van de Regio.  
 
Over de implementatie van het actieplan suïcidepreventie volgen nadere voorstellen. Bij 113 
Suïcidepreventie wordt de ondersteuningsbijdrage van € 45.000 aangevraagd om het actieplan te 
effectueren. Dit bedrag wordt verwerkt in de begroting van het actieplan suïcidepreventie.    

 
Aandachtspunten/randvoorwaarden 

-  
 


