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Aanleiding en 
context

Na transformatie Jeugdzorg 2015:

 Toename jongeren met psychische problematiek in crisis in JZ+ 
(en daarmee ook van suïcidepogingen)

 Vanuit branche: betere zorg voor kwetsbare jongeren > actieplan 
Best Passende Zorg

 Medewerkers vaardig maken en ondersteunen

 Gezamenlijk ontwikkelen en “the best there is”

 Geen tot weinig cijfermatig inzicht

 Leren van suïcidepogingen en suïcides

Actieprogram
ma Zorg voor 

de jeugd, 2018

Actieplan Best 
Passende Zorg 

Kwetsbare 
Jongeren (BGZJ) 

2019

Sept 2019 
projectsubsidie 
STROOMop >

Feb 2020 

Start In contact 
Blijven

Landelijke agenda 
suïcidepreventie 2021-2025

Onderdeel 5C, Jeugdzorgbrede 
werkwijze suïcidepreventie



Werkwijze-
beleid

Trainingen

Leernetwerk 
tbv

professionals

Ontwikkelen 
Registratie &  

monitor



uitgangspunten en werkwijze ICB

Ervaringsdeskundige ouders en jongeren altijd 
betrokken

Transparantie en delen

Commitment JZ+ organisaties (tijd, 
aanwezigheid, input)

Gezamenlijk ontwikkelen 

Taboes durven doorbreken

Balans Focus JeugdzorgPlus/ketenpartners

Registratie: om van te leren, ontwikkeld met 
professionals

Kernteam, 
ambassadeurs JZ+, 

werkgroepen 

Expertise 113 
(adviseurs/trainers)

Ophalen kennis, 
ervaring en 

behoefte JZ+ 
organisaties 

Meelezen K&JP, 
inspectie, AKJ, 

GGZ, kenniscentra

Registratie: samen 
met Supranet GGZ 

en StroomOP 
Jeugd-Monitor, 



Basismodules, Train-de-trainer, checklisten 
voor maatwerk



Organisatie Scan suïcidepreventie > actieplan

Intern organisatie hulpmiddel

Snel en eenvoudige beeld

Focus en prioritering 

Intern structureel gesprek

Jaarlijks

Basis MDR Behandeling van suïcidaal gedrag

Ontwikkeld met ambassadeurs, 
ervaringsdeskundigen en 113

opgebouwd uit 5 onderdelen:

A. Organisatieniveau

B. Trainingen

C. Behandeling

D. Samenwerken met naasten en 

ketenpartners 

E.  Format Actieplan



Wat levert de scan op: aandachtspunten in organisaties

Formaliseren van beleid 
Continuiteit borgen –

doorplannen trainingen
Betrekken 

directie/management

Begin klein, kijk naar wat al 
wel kan

Prioriteiten:

• Inbedden in intervisiestructuur GW 
& PM

• Focus op trainingen – stokje 
doorgeven

• Afname scan herinplannen over 
bepaalde tijd



Leidraad, 5 onderdelen

1. Visie suïcidepreventiebeleid bij JeugdzorgPlus 
organisaties. 

2. Organisatieniveau: wat is nodig voor het goed 
ondersteunen van suïcidepreventie en in 
samenwerking met ketenpartners. 

3. Aandachtspunten bij diagnostiek, begeleiding en 
behandeling bij suïcidaal gedrag en suïcides

4. Praktische stappenplannen bij signalen van 
suïcidaliteit, na een suïcidepoging en na een suïcide. 

5. Advies over scholingsbeleid rondom suïcidepreventie.



Registratie: Indicatoren set JZ+ en SUPRANET 
GGZ
• Registatie: starten met basisset uitkomstindicatoren najaar 2021 en toewerken naar aanpassingen 

in systemen voor kwaliteit van zorg indicatoren

Uitkomst indicatoren Indicatoren kwaliteit van zorg Belevingsindicatoren
(via StroomOp app)

- Suïcide
- Suïcidepoging
- Suïcidale gedachten en 

uitspraken
- Zelfbeschadigend gedrag

• Suïcidaliteit bespreken met jongere
• Betrekken van naasten
• Veiligheidsplan
• Multidisciplinaire inschatting

• Scholing personeel (signaleren / 
bespreekbaar maken en/of 
chronische suïcidaliteit)

Organisatie
• Personeelsverloop

• Professional voelt zich 
toegerust in omgaan met 
suïcidaliteit

• Jongere ervaart ‘echt’ 
contact met hulpverlener 
(nabijheid)

• Jongere met suïcidaliteit 
ervaart passende zorg

• Tevredenheid jongere in 
omgaan met suïcidaal 
gedrag



Eenduidig 
suïcidepreventiebeleid  

ketenbreed

Uniformiteit 
(basis)training

Eenduidige registratie 
en monitoring

Lerend netwerk

JZ+ 
Leidraad 
JZ+ her-
schrijven
en 
actualiser
en

J&O*:  
Leidraad  
JZ+ en 
scan  
vertalen/ 
aanvullen 
naar J&O

J-GGZ: 
• Concrete 

stappenplannen 
J-GGZ obv MDR.

• Peilen behoefte 
leidraad.

• Scan i.c.m. LA5a, 
leiderschap

redactie

WG JZ+ WG J&O
WG J-
GGZ

• JZ+ basis 
training 
updaten

• J&O*: 
Check op 
basis-
module JZ+

JZ+/J&O:
• Bijscholen nwe trainers
• Opfristraining bestaande 

trainers (boostersessie 1 x 
pj)

J-GGZ: 
uniformering 
op 
basismodule 
en 
verdiepende 
trainingen

WG 
verdiepende 

trainingen 
(jeugdzorgbreed

)

WG basis-
training
JZ+/J&O

WG basis 
training J-

GGZ Monitor Stroomop 
• Expertraad: duiding
• Integraal beeld in 

samenhang met 
andere speerpunten

• Publieke functie
• Panel/belevingsindica

toren.

Rapportage 
Supranet: 
• 0-100 jaar
• Op 

individueel 
org.niveau
zichtbaar

• Besloten

E-learning breed beschikbaar maken. Wens: 
gepersonaliseerde versie samenstellen obv
discipline en soort jeugdzorg

JZ+: Start 
uitkomst-
indicatoren, 
infaseren
data kwaliteit 
van zorg 
(2022) 
(StroomOp 
monitor)

WG e-
learning

Uniformering inhoud verdiepende trainingen (LVB, 
ASS, Trauma, Chronisch)

J&O* check 
op basisset, 
start 
aanleveren 
data in 2022 
(StroomOp-
monitor

Aansluiten J-
GGZ/KJP:uit te 
werken in 2022

Supranet leden 
start half 2022 
met indicatoren 
jeugd (gefaseerd 
< 2 jr)

WG Inhoud (JZ+/ 
J&O/j-

GGZ/Supranet). Up 
to date houden 

definities en 
operationalisatie WG 

datamanagers 
JZ+/J&O/J-GGZ: 
aanleveren data

Terugkoppeling 
data & 

leervragen/aan-
dachtspunten

Ontmoeting over schotten 
heen, samenwerking 

JZ(+)/GGZ

Regionaal

RegionaalRegionaal, 
2 x p/j

Landelijk, 
2 x p/j

Organisatie 
comité

Mogelijk 
koppeling met 

BREN

Vraag-
stukken Thema’s/ 

ontwik-
kelen

WG’en op 
thema’s

J-GGZ: 
Gedeelde 
trainerspool?

Kennis/
sprekers

- CONCEPT- Wat gaan we doen en hoe organiseren? LA5C Jeugdzorgbrede werkwijze en leernetwerk versie 2, dd 5 nov ‘21

Meelezen van 
elkaar, voor 
verbinding

psycho-educatie voor ouders

*J&O = Jeugd & opvoedhulp



-CONCEPT- Lerende netwerken

Regionaal, 
2 x 

p/j/fysiek
Landelijk, 

2 x p/j
Fysiek en 

online

Terugkoppeling 
data & 

leervragen/aan-
dachtspunten

WG’en op 
thema’s

Lerend netwerk

Ontmoeting over schotten 
heen, samenwerking 

JZ(+)/GGZ
Vraag-

stukken Kennis/
sprekers

Thema’s 
(zie 

overzicht)

Ervarings-deskundigen

Data 
StroomOP

Regionale expertise 
teams

J-GGZ

JeugdzorgPlus

Onderwijs

Inspectie? 

J&O

Casuïstiek

Gemeentes/jeugdteams

Ism Kenniscentrum 
K&JP, LVB, 113, NJI (?), 
CCE

Delen wat in regio’s 
speelt + thema

Organisatie 
comité

CCE: complexe problematiek, kunnen 
hier een functie in hebben

Ziekenhuizen/HA? 
Ook verbinding LA

Regionaal, 
2 x 

p/j/fysiek

Regionaal, 
2 x 

p/j/fysiek Hoe 
verbinden?

BREN?

Mogelijk 
koppeling met 

BREN



Vragen, Suggesties?

Incontactblijven@jeugdzorgnederland.nl

AnitaJansen.AJAP@Gmail.com

06-402957145
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