
Geacht college, 

 

 

Elk jaar sterven 1875 Nederlanders door zelfdoding. In Haarlem gaat het 

jaarlijks om plm. 55-60 inwoners. Twee jaar geleden is landelijk besloten om 

aan suïcidepreventie prioriteit te geven, er zijn hiervoor een zestal  regionale 

proeftuinen Suïcidepreventie actief.  Doel is het terugdringen van het aantal 

mensen met zelfmoordgedachten, suïcidepogingen en suïcides.   

 

In onze regio betreft het de proeftuin “Zero Suïcide” van de GGD 

Kennemerland. De afgelopen twee jaar is deze proeftuin ingezet op 

campagnes, projecten en trainingen welke gericht zijn op vroegtijdige 

signalering door professionals in de gezondheidszorg, het onderwijs en de 

gemeente. 

 

In de praktijk blijkt dat bij professionals het bespreken van gedachten over 

suïcide veelal een taboe is en men het lastig vindt om dit aan de orde te 

stellen. Om die reden bestaat er een gatekeepers-training welke 

georganiseerd en uitgevoerd wordt door de GGD Kennemerland. 

In deze trainingen gaat het om vroegtijdige signalering en opsporing van 

psychisch lijden en het bespreekbaar maken van suïcide door professionals. 

Een gatekeeper vervult een sleutelrol in het herkennen en verwijzen van 

mensen met suïcidale gedachten naar professionele hulp 

 

De participatieraad adviseert in het kader van het terugdringen van suïcide, 

de professionals binnen de gemeente op te leiden als zgn. “gatekeeper”. De 

training kost 950 euro voor maximaal 14 deelnemers. De duur van de 

training is 4 uur en kan op locatie gegeven worden. 
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Wij verzoeken u dringend de volgende medewerkers de training te laten 

volgen: 

 

• Klantmanagers Schulddienstverlening 

• Klantmanagers Werk en Inkomen 

• WMO casemanagers 

• Leden van de Sociale Wijkteams 

• Medewerkers en werkcoaches bij het UWV 

 

Tevens raden wij aan om de afdeling HRM of P&O van de verschillende 

gemeentelijke diensten en de met de gemeente samenwerkende organisaties 

zoals het UWV, te stimuleren deze  training in de bestaande (maar ook in de 

nog te ontwikkelen)  introductieprogramma's voor nieuwe medewerkers, op 

te nemen. 

 

Wij zien uw reactie graag tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

Ruth Nelemaat 

Voorzitter Participatieraad Haarlem 


