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Onderwerp: Reactie college op ongevraagd advies Participatieraad gatekeepertraining

Geachte leden van de Participatieraad ,

Het college heeft op 4 april 2019 een brief van u ontvangen (2019/04), waarin u een ongevraagd 
advies geeft met betrekking tot de gatekeeperstraining.

Wij onderschrijven de ernst van de problematiek rondom zelfdoding en vinden het belangrijk dat 
deze problematiek (h)erkend en bespreekbaar wordt. Daarom hebben wij, in het verlengde van de in 
2017 gestarte proeftuin, in 2018 een subsidie verstrekt aan de GGD Kennemerland (GGD) om in 
Haarlem extra gatekeepertrainingen te kunnen aanbieden. In Haarlem zijn inmiddels 79 professionals 
getraind. Het gaat om jongerenwerkers, CJG coaches, opbouwwerkers, buurtsportcoaches, 
zorgcoördinatoren en trajectbegeleiders. Gezien de ernst van het onderwerp en het taboe wat hier 
nog steeds aanwezig is, zijn wij het met u eens dat het blijven trainen van professionals belangrijk is.

De GGD blijft daarom in samenwerking met 113 zelfmoordpreventie de gatekeeperstrainingen 
aanbieden. In 2019 kunnen zij hiervoor nog gebruik maken van een restant van de gemeentelijke 
subsidie uit 2018. Met de GGD is afgesproken dat zij hiervoor verschillende professionals benaderen 
waaronder ook gemeentelijke medewerkers zoals klantmanagers. Daarnaast ligt de focus op 
medewerkers van de Sociale wijkteams en CJG.

In de laatste alinea van uw advies raadt u ons aan om de gatekeeperstraining op te nemen in het 
introductieprogramma voor nieuwe medewerkers en dit ook te stimuleren voor samenwerkende 
organisaties zoals het UWV. Wat ons betreft moet de focus liggen op medewerkers die dagelijks in 
contact staan met (kwetsbare) inwoners. De huidige aanpak van de GGD sluit hier goed bij aan. Wij 
zullen intern de afdelingen die u in uw reactie benoemt (nogmaals) wijzen op de Gatekeeperstraining 
en hen stimuleren om deze aan te bieden aan de betreffende medewerkers (voor zover deze nog 
niet zijn getraind).
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Tevens zullen wij de GGD vragen of zij de training ook onder de aandacht willen brengen 
organisaties zoals het UWV.

Wij danken u voor uw advies en hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,
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