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Colofon 
 
 
Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie 
Naam organisatie: GGZ Noord-Holland- Noord  en Brijder Verslavingszorg 
E-mail: m.frieling@ggz-nhn.nl 
Telefoon:06-12937846 
 
 
Website (van de interventie): http://www.incontrolofalcohol.nl/default.aspx 
FIT academy GGZ-NHN: www.ggz-nhn.nl/fit-academy 
 
 
Contactpersoon 
Vul hier de contactpersoon voor de interventie in. 
Naam : Marianne Frieling  
E-mail : m.frieling@ggz-nhn.nl  
Telefoon : 0612937846  
 
 
Referentie in verband met publicatie 
Naam auteur interventiebeschrijving: Marianne.Frieling ( GGZ-NHN)  
Titel interventie: Leren Signaleren, anders in gesprek met jongeren over suïcide en middelengebruik 
Databank(en): 
Plaats, instituut: GGZ-NHN en Brijder Jeugd 
Datum: 20 mei 2020 
 
Het werkblad is een invulformulier voor het maken van een interventiebeschrijving, geordend naar 
onderwerp (doelgroep, doel, enzovoort). De onderwerpen volgen de criteria voor beoordeling.  
De interventiebeschrijving is een samenvatting van de beschikbare schriftelijke informatie over de interventie 
voor de bezoeker van de databanken effectieve interventies en voor de erkenningscommissie interventies. 
De informatie is van belang voor de beoordeling van de kwaliteit, effectiviteit en randvoorwaarden van de 
interventie.  
 
 
Kijk bij het invullen in de handleiding die bij dit werkblad hoort. 
 
 

 
  

http://www.incontrolofalcohol.nl/default.aspx
http://www.ggz-nhn.nl/fit-academy
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Samenvatting 
Eén A-4tje, max 600 woorden 

Korte samenvatting van de interventie – max 150 woorden  
 
Het aantal zelfmoorden (suïcides) in Nederland is de afgelopen jaren met 3 tot 6% per jaar gestegen. Het 
kabinet voert beleid om in Nederland het aantal suïcides en suïcidepogingen te verminderen.  
In 2007 werd West-Friesland opgeschrikt door een aantal suïcides van jongeren. Men vroeg zich af hoe dit 
kon: jongeren die ‘out of the blue’ voor de trein springen? Daar moesten wel signalen aan vooraf zijn 
gegaan. Regionaal onderzoek1 wijst uit dat 1 op de 6 jongeren tussen 12 en 19 jaar gedachten aan 
zelfdoding heeft. Prof.dr. Ad Kerkhof, hoogleraar suïcidepreventie en betrokken bij de opzet van dit project 
heeft aangetoond dat de regio West-Friesland reeds decennia lang relatief veel suïcides en suïcidaal gedrag 
kent. Ook onder jongeren. Hij kan dit niet verklaren, maar pleit, evenals de WHO (Wereld Gezondheids 
Organisatie), voor een daadkrachtige regionale aanpak2. In 2007 wees het E-movo-onderzoek uit dat de 
jongeren hun eerst alcohol consumptie nuttigden op gemiddeld 12,1 jarige leeftijd. Het aantal 
alcoholintoxicaties nam schrikbarend toe. Daarnaast werd bekend dat 1 op de 6 jongeren aanhoudende 
gedachten  heeft aan zelfdoding. 
Dat was de reden dat de GGD, gemeenten, Brijder Jeugd en GGZ bij elkaar zijn gaan zitten om te 
onderzoeken hoe deze ontwikkeling een halt toe geroepen kon worden. Daaruit voortvloeiend ontwikkelden 
Brijder Jeugd en GGZ de training Leren signaleren, waarbij het erom gaat dat de professional die met 
jongeren te maken heeft, veiliger in gesprek kan gaan. Al snel bleek de titel achterhaald: professionals 
signaleren heel veel, maar vinden het vooral spannend om over dit beladen onderwerp om met jongeren in 
gesprek te gaan. 
Inmiddels werken we nauw samen met 113Online, de zelfmoord preventie site.  
 
1 GGD West-Friesland, Jongerenenquête 2005 & Programmabureau Integrale Veiligheid, 2007 
1 Zie ook actualisatie Advies inzake Suïcide van de gezondheidsraad 2007 i.o.v VWS 
 
 
Doelgroep – max 50 woorden 
De einddoelgroep zijn  jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar.  De intermediaire doelgroep zijn professionals 
die beroepsmatig of vrijwillig met jongeren werken in de leeftijd van 12-23. 
 
 
Doel – max 50 woorden 
De training ‘Leren signaleren’ heeft tot doel intermediairs te trainen in het vroegtijdig signaleren van 
psychische problemen en alcohol- en drugsgebruik bij jongeren (12-23 jaar), omdat dit risicofactoren voor 
suïcide zijn. 
 
 
Aanpak – max 50 woorden 
De training ‘Leren Signaleren’ is een onderdeel van ‘Het Regionaal Plan van Aanpak van ‘In Control…’ 
voorheen de ‘West-Frisse Jeugd’. Dit plan richt zich op drie pijlers: 
- preventie (inclusief bewustwording) 
- signalering ( in gesprek gaan) 
- zorg (opvang en behandeling) 
 
De training ‘Leren Signaleren’ duurt vier uur en wordt uitgevoerd door twee trainers van GGZ en Brijder en 
indien mogelijk een ervaringsdeskundige van GGZ Noor-Holland-Noord. 
De training bestaat uit de volgende drie blokken: 
I. WETEN: In dit eerste blok wordt aandacht besteed aan feiten en cijfers rondom middelengebruik en 
psychische problematiek in de regio. Tevens wordt aandacht besteed aan de belangrijke rol die de 
deelnemers kunnen spelen in de signalering.  
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II. LEREN: In dit blok staat het herkennen van signalen die kunnen duiden op psychische problematiek 
en/of middelengebruik centraal. 
III. HANDELEN: Dit laatste blok gaat over wat te doen wanneer er problematiek is gesignaleerd. 
Gespreksvaardigheden en het meld- en servicepunt dat is verbonden aan de training krijgen aandacht.  
  
 
 
 
Materiaal – max 50 woorden 
- Bijlagen gespreksvoering 
- Reader Leren Signaleren – Anders in Gesprek over suïcide en middelen gebruik 
- Signaalkaart 
- diverse websites 
 
 
 
Onderbouwing – max 150 woorden  
 
Let op: dit onderdeel hoeft niet ingevuld te worden voor erkenning op niveau ‘Goed beschreven’. 
Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
 
 
 
 
Onderzoek – max 100 woorden 
De trainingen ‘Leren Signaleren’ zijn gestart in 2008 met zes trainers. Eén van de doelen was om ieder jaar 
300 professionals en vrijwilligers te trainen en dat doel wordt anno 2019 jaarlijks behaald. 
 
•   De bewustwording onder de bevolking neemt toe wat betreft middelengebruik en  
    psychische problemen bij jongeren. 
•   Het aantal jongeren met alcoholcoma onder de 16 jaar is gedaald.  
•   Er hebben zich 10 suïcides  voorgedaan van september 2009 tot december 2019 bij jongeren onder de 22 
jaar.  

• Van jan 2015 tot juni 2016 was er geen jongere die overleed tgv suïcide.  
• Bovenal: de impact van een suïcide van een jongere is enorm. 
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1. Uitgebreide beschrijving 

Beschrijving interventie 
 
Het werkblad is ook geschikt voor een samenvattende beschrijving van complexe of samengestelde 
interventies. Dit zijn interventies die uit twee of meer afzonderlijke onderdelen bestaan. Denk aan 
interventies met aparte onderdelen voor verschillende doelgroepen, zoals een leefstijlinterventie die zowel 
gericht is op de community als op de school als op de individuele docent. Of aan interventies met 
verschillende modules die bij een doelgroep ‘op maat’ worden toegepast. 
 
Naarmate er meer onderdelen zijn is het aan te bevelen de structuur visueel weer te geven in een schema. 
Dit geldt met name voor de subdoelen en voor de aanpak van de interventie. Zie ook de aanwijzingen in de 
handleiding. 
 
 

1.1 Doelgroep   
Uiteindelijke doelgroep – max 100 woorden  
Wat is de uiteindelijke doelgroep van de interventie?  
De uiteindelijke doelgroep zijn alle jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar.  
 
 
Intermediaire doelgroep – max 100 woorden  
Zijn er intermediaire doelgroepen? Zo ja, welke?  
De training ‘Leren signaleren’ heeft tot doel intermediairs die beroepsmatig en/of vrijwillig werken met 
jongeren (12-23 jaar) of actief zijn in de leefwereld van jongeren te trainen in het vroegtijdig signaleren van 
psychische problemen, alcohol- en drugsgebruik bij jongeren. Dit omdat psychische klachten gecombineerde 
met middelengebruik een risicofactor voor suïcide is (Beautrais, 2000; Vijayakumar, Kumar &Vijayakumar, 
2011). De vroegsignalering maakt adequate hulp mogelijk waardoor zwaardere problematiek voorkomen kan 
worden. 
 
De intermediaire doelgroep is dus een breed scala aan verschillende groepen hieronder vallen onder andere 
docenten VO en MBO, jeugd-en gezinswerkers van gemeenten, politiemedewerkers, trainers en coaches en 
vrijwilligers van sportclubs.  
 
Selectie van doelgroepen – max 250 woorden 
Hoe wordt de (intermediaire)doelgroep geselecteerd? Zijn er contra-indicaties? Zo ja, welke? 
. De interventie wordt uitgevoerd in de regio’s West-Friesland en Noord-Kennemerland. De uiteindelijke 
doelgroep betreft alle jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar. De werving van de intermediaire doelgroep vindt 
voornamelijk plaats via twee verschillende wegen. De eerste route is via de GGD. De aandachtfunctionaris 
‘In Controle’ neemt jaarlijks contact op met alle scholen in de regio om o.a. de interventie leren signaleren 
onder de aandacht te brengen. De tweede route vindt plaats via de trainers die via hun preventieactiviteiten 
in contact komen met de scholen en de ketenpartners in de regio. Bij de meeste ketenpartners ligt de 
behoefte om meer aandacht te besteden aan de thema’s psychische welbevinden en middelengebruik. De 
werving vindt dus voornamelijk mondeling in het contact plaats of per mail wanneer er met de 
preventiewerker contact wordt opgenomen. Of wanneer de preventiewerker zelf zijn aanbod bij de school of 
ketenpartner kenbaar maakt. De derde route is een aanvraag via een van onze websites.  Voorafgaand aan 
de training wordt altijd met de afnemer van de training besproken welke thema bij hen actueel speelt. 
Bijvoorbeeld meerdere mentoren geven aan niet door te vragen wanneer een leerling zich suïcidaal uit. Dit 
thema neemt dan een belangrijke plek in tijdens de training. Tevens zorgt het vooraf doorspreken ervoor dat 
de training aansluit bij de vragen en het (kennis)niveau van deelnemers.   Wij zijn van mening dat iedereen 
te maken heeft met middelenproblematiek en/of psychische klachten in zijn omgeving. Vandaar dat wij geen 
doelgroepen uitsluiten en de interventie op maat aanbieden  
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.  
 
Betrokkenheid doelgroep – max 150 woorden 
Was de doelgroep betrokken bij de (door)ontwikkeling van de interventie, en op welke manier? 
Ja, de doelgroep heeft invloed op de doorontwikkeling. De trainers hebben los van deze interventie vanuit 
hun preventieactiviteiten in de regio contact met (bijna) alle VO en MBO scholen. Op deze scholen spreken 
zij jongeren individueel of in groepsverband. Zij spreken de jongeren die worstelen met hun psychisch 
welbevinden of middelengebruik. Ook worden soms gastlessen aan beginnende hulpverleners verzorgd. 
Jongeren geven aan dat zij het belangrijk vinden dat er wordt gewerkt aan het vergroten van de 
bewustwording over het thema ‘jongeren, middelen en psychische problemen’. Zij voelen zich niet altijd door 
ouders en docenten begrepen. De extrinsieke stressfactoren (zoals social media en de eisen die de 
samenleving aan hen stelt) worden als druk verhogend ervaren. Deze feedback is een belangrijke 
graadmeter om te toetsen of wij nog aansluiten bij de doelgroep. De jongeren geven aan tevreden zijn over 
onze aanpak. Er zijn geen grote inhoudelijke aanpassingen aan de interventie gedaan. 

1.2 Doel   
 
Hoofddoel – max 100 woorden 
Wat is het hoofddoel van de interventie? 
De training ‘Leren signaleren’ heeft tot doel intermediairs te trainen in het vroegtijdig signaleren van 
psychische problemen en alcohol- en drugsgebruik bij jongeren (12-23 jaar), omdat dit risicofactoren voor 
suïcide zijn. De vroegsignalering maakt adequate hulp mogelijk waardoor vaak moeilijker te bestrijden 
problematiek voorkomen kan worden. 
 
 
Subdoelen – max 350 woorden 
Wat zijn de subdoelen van de interventie? Indien van toepassing: welke subdoelen horen bij welke 
intermediaire doelgroepen of subdoelgroep(en)?  
In de training 'Leren Signaleren' aan de volgende subdoelen gewerkt: 
- na afloop van de training kent de deelnemer de feiten en cijfers rondom middelengebruik en psychische 

problematiek in de regio West-Friesland 
- na afloop van de training kan de deelnemer risicofactoren herkennen die leiden tot psychische en/of 

middelenafhankelijke problematiek, inclusief suïcidaliteit 
- na afloop van de training is de deelnemer in staat (de ontwikkeling van) psychische problematiek en/of 

problematisch middelengebruik, inclusief suïcidaliteit te signaleren  
- na afloop van de training weet de deelnemer hoe te handelen wanneer er een vermoeden is van 

genoemde problematiek 
 
 

1.3 Aanpak    
 
Opzet van de interventie – max 200 woorden  
Hoe is de opzet van de interventie en wat is de omvang (duur, aantal contacten – indien van toepassing)? 
Voeg eventueel een schema toe als bijlage. 
De training ‘Leren Signaleren’ is een onderdeel van ‘Het Regionaal Plan van Aanpak van ‘In Control…’ . 
Deze aanpak is in 2007 gestart. Het doel van deze aanpak is de psychische gezondheid van jongeren in 
West-Friesland en sinds 2015 in Noord-Kennemerland  te bevorderen en het alcohol- en druggebruik te 
verbeteren. Dit plan richt zich op drie pijlers: 
- preventie (inclusief bewustwording) 
- signalering 
- zorg (opvang en behandeling) 
De pijlers bestaan uit verschillende onderdelen en activiteiten. De organisatie ‘Jeugd Alcohol en Drugs’ JAD 
ondergebracht bij de gemeente, bestaat uit drie werkgroepen: werkgroep Regelgeving en Handhaving, 
werkgroep Preventie, Bewustwording en Hulpverlening (PBH) en de werkgroep Communicatie. Ook is er een 
stuurgroep die de kaders vaststelt van het 'Regionaal Plan van aanpak In Control of Alcohol & Drugs 
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voorheen ‘de West-Frisse Jeugd'. De stuurgroep geeft de werkgroep PBH opdracht voor uitwerking en 
invulling hiervan. In de werkgroep worden ideeën en concepten ontwikkeld voor het Regionaal Plan. Ook 
adviseert de werkgroep PBH de stuurgroep over de inhoud en uitvoering van het Regionaal Plan van 
Aanpak. De training 'Leren Signaleren, Anders in Gesprek ' is onderdeel van deze aanpak. De werkgroep 
PBH bestaat uit uitvoerende medewerkers van, GGZ- NHN, Brijder Verslavingszorg en GGD Hollands 
Noorden. GGD Hollands Noorden heeft de coördinatie. 
 
De training ‘Leren Signaleren’ duurt vier uur. De training is eenmalig, we hebben een  blijvende service en dit 
wordt uitgevoerd door de trainers van GGZ en Brijder. Incidenteel wordt er een herhalingstraining gegeven 
wanneer daarom verzocht wordt, bijvoorbeeld wanneer er veel nieuwe medewerkers bij een organisatie zijn 
gekomen. De groep deelnemers bestaat uit maximaal 25 personen.  
De wijziging in het Jeugdzorgstelsel zorgde voor een nieuwe groep professionals; sinds januari 2015 wordt 
alle Jeugdzorg georganiseerd vanuit de gemeenten. Dit betekende dat wij alle 7 Zorgteams jeugd van de 
gemeenten getraind hebben. 
 
 
 
 
 
Inhoud van de interventie – max 1200 woorden  
Welke concrete activiteiten worden uitgevoerd en -eventueel- in welke volgorde? Geef geen uitputtende 
beschrijving van activiteiten; het is voldoende als de lezer zich een beeld kan vormen van wat er gedaan 
wordt en hoe dit gedaan wordt. 
Indien van toepassing per onderdeel samenvatten. Vergeet niet aandacht te besteden aan de werving.  
Bij interventies op maat: geef aan wat op basis van welke criteria wanneer wordt uitgevoerd. Geef ook aan 
wat minimaal moet worden uitgevoerd om de gestelde doelen te behalen.  
Tijdens de training Leren Signaleren’ wordt actief gewerkt aan het vergroten van de vaardigheden van de 
deelnemers voor het signaleren, bespreekbaar maken van psychische problematiek of middelengebruik en 
het ondernemen van actie wanneer deze problematiek is gesignaleerd.  
 
Werkvormen 
De training is zowel theoretisch als interactief. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van verschillende 
werkvormen zoals presentaties door de trainers, een kennis quiz, film, interactieve uitwisseling, discussie 
tussen deelnemers, oefenen met casussen en rollenspellen. Er kan gebruik gemaakt worden van het boek 
'60 werkvormen voor creatieve sessies' (Dols & Gouwen, 2011).  
 
Reader ‘Anders in Gesprek’: 
De reader wordt digitaal verstrekt zodat de deelnemers van te voren kunnen lezen. De reader is 
herschreven in 2015. 
 
 
Volgorde 
De training 'Leren Signaleren' bestaat grofweg uit de volgende drie blokken: 
I. WETEN: In dit eerste blok wordt aandacht besteed aan feiten en cijfers rondom middelengebruik 
en psychische problematiek in de regio. Tevens wordt aandacht besteed aan de belangrijke rol die de 
deelnemers kunnen spelen in de signalering.  
II. LEREN: In dit blok staat het herkennen van signalen die kunnen duiden op psychische 
problematiek en/of middelengebruik centraal. 
III. HANDELEN: Dit laatste blok gaat over wat te doen wanneer er problematiek is gesignaleerd. 
Gespreksvaardigheden en het meld- en servicepunt dat is verbonden aan de training krijgen aandacht.  
 
Elk blok is als volgt opgebouwd: 

 Introductie onderwerp 
 Kennistest 
 Informatie 
 Oefenen  

Omdat het van belang is de training af te stemmen op de behoeften van de groep, kan en mag afgeweken 
worden van deze opbouw. De vraag van de groep vormt uitgangspunt. 



   

 
Titel interventie  *   9 

 

 
Tijdsplanning  
Het is de taak van de trainer de tijd en prioriteiten te bewaken. Door verschil in samenstelling van de 
groepen deelnemers kan de vorm en inhoud van de training per keer wat verschillen. 
Hieronder worden de drie onderdelen van de training 'Leren Signaleren' meer concreet besproken. 
 
Blok I: Weten 
De bijeenkomst start met een kennismaking en een introductie van de training. De context van de training, 
het doel van de training en het belang van deelname aan de training door intermediairs krijgen aandacht. 
 
Vervolgens krijgen deelnemers informatie over feiten en cijfers rondom middelengebruik en psychische 
problematiek in West-Friesland. Op de stellingen kan gereageerd worden met een rode of groene kaart, 
eens/niet eens. De trainers krijgen hierdoor een indruk van kennisniveau. 
 
Blok II: Leren 
In dit blok leren deelnemers signalen herkennen die kunnen duiden op psychische problematiek en/of 
middelengebruik. 
Dit onderdeel van de training richt zich op acht probleemgebieden, die momenteel een rol spelen in de 
zorgelijke ontwikkeling in de regio: 

• Alcohol 
• Cannabis 
• Cocaïne 
• Speed 
• XTC 
• Depressie 
• Angst/paniek 
• Suïcide 

Ter illustratie bespreken we hier het probleemgebied ‘alcohol’  meer concreet. Met behulp van de 
PowerPointpresentatie en de Kennisquiz wordt eerst een algemene omschrijving gegeven van het middel 
alcohol. Voorbeelden van quizvragen die gebruikt kunnen worden zijn: Hoe lang zit alcohol in je bloed? 
Wat is een alcohol black-out? Hoeveel promille mag je nog in je bloed hebben om te mogen fietsen? 
Vervolgens komen achtergronden van alcoholgebruik (bv. nieuwsgierigheid, groepsdruk, 
gezinsproblemen) en signalen die kunnen duiden op problematisch alcoholgebruik (bv. afspraken niet 
nakomen, verwaarlozen van hobby’s, agressie) aan bod. We bespreken de Alcoholpoli van het West Fries 
Gasthuis waar wekelijks jongeren in comateuze toestand worden binnen gebracht, met alle gevolgen van 
dien. We kunnen een video laten zien waarin neuropsycholoog  Erik Scherder uitlegt waarom alcohol zo 
slecht is voor jongeren. 
Op deze manier krijgen alle probleemgebieden achtereenvolgens aandacht.  
 
Omwille van het overzicht hebben we een Signaalkaart gemaakt, zie bijlage. 
 
Blok III: Handelen 
Dit laatste blok gaat over wat deelnemers kunnen doen wanneer er problematiek is gesignaleerd. In de 
eerste plaats wordt aandacht besteed aan gespreksvaardigheden. Dit gebeurt onder andere door het doen 
van een rollenspel, waarbij er subgroepen worden gemaakt en elk groepje een casus krijgt. De groepjes 
gaan nadenken over hoe zij hun casus aan zouden pakken. Vervolgens  worden de casussen 
gepresenteerd in de vorm van een rollenspel. Tijdens het rollenspel oefenen de deelnemers met 
verschillende gesprekstechnieken vanuit Motiverende Gespreksvoering Miller&Rollnick ; tellen van  
waardevrij open vragen, echoën van sleutelwoorden, gebruiken van stiltes en complimenteren. Naar 
aanleiding van de rollenspellen geeft de trainer de deelnemers feedback en tips voor het aangaan van een 
moeilijk gesprek. Groepjes kunnen elkaar ook feedback geven. 
 
In de tweede plaats wordt aandacht besteed aan het Meldpunt jeugd (zie ook 3.1: Opzet van de 
interventie). De deelnemers leren dat zij hier met hun zorgen over en signalen die kunnen duiden op 
problematisch middelengebruik en/of psychosociale problemen terecht kunnen. Iedere deelnemer krijgt 
een kaartje met informatie over het Meldpunt. Aan het eind van dit blok is er ruimte voor het stellen van 
vragen. De training eindigt met een afsluitend praatje van de trainer. 
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2. Uitvoering    
 
Materialen – max 200 woorden  
Welke materialen zijn beschikbaar voor de uitvoering, werving en evaluatie van de interventie?  
 
De werving van de deelnemers vindt voornamelijk mondeling of per mail (nieuwsbrief) plaats door de GGD 
en de preventiedeskundigen (zie 1.1, selectie doelgroepen). Er zijn geen materiaal kosten en de werving 
vindt plaats binnen het huidige werkveld van de GGD en preventiedeskundigen.  
De training wordt gedaan m.b.v. de PowerPoint ‘Leren Signaleren’. In deze PowerPoint staan recente cijfers 
uit de regio, filmpjes en gesprekstechnieken benoemd.  
 
Na afloop van de training vullen de deelnemers het evaluatieformulier in. Dit formulier wordt direct ingeleverd 
bij de trainers. Na afloop bespreken de trainers onderling de teruggegeven feedback om te kijken of de 
training aansloot bij de verwachting van de deelnemers. Indien er meerdere trainingen door één locatie 
worden afgenomen, dan passen de trainers indien gewenst de training aan. Bijvoorbeeld minder theorie en 
meer praktijkoefeningen. 
 
Na afloop ontvangen de deelnemers de volgende stukken per mail via de contactpersoon van de locatie: 

- Reader Leren Signaleren, Anders in gesprek over suïcide en middelen gebruik (herschreven in 
2015) 

- Kaart met Signaaloverzicht ( GGZ-NHN en Brijder 2015) 
- Powerpoint Leren Signaleren  
- Een overzicht van de aanbevolen websites: 

www.incontrolofalcohol.nl 
www.trimbos.nl 

 www.113online.nl 
 http://www.brainwiki.nl (voor jongeren) 

http://www.kenniscentrum-kjp.nl/ 
http://www.drugsinfo.nl 
http://www.alcoholinfo.nl 
http://www.agog.nl/ 
http://www.gameadviesopmaat.nl/ 

 www.ggz-nhn.nl 
www.brijderjeugd.nl 

 www.tweestrijd  
- Samenvatting feedback evaluatieformulieren 

 
 
Locatie en type organisatie – max 200 woorden 
Waar kan de interventie uitgevoerd worden en welk(e) soort(en) organisatie(s) kan/kunnen de interventie 
uitvoeren? 
Scholen, welzijnsorganisaties, Zorgteams Jeugd van de gemeenten en sportorganisaties.  
 
 
Opleiding en competenties van de uitvoerders – max 200 woorden  
Wie zijn de uitvoerders en welke opleiding en competenties hebben zij nodig? 
De training wordt uitgevoerd door twee trainers, een  professional werkzaam in de verslavingszorg en een 
GGZ-professional (de voorkeur gaat uit naar sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen). De trainers zorgen dat 
de bijeenkomst volgens het programma verloopt, dat de stof wordt behandeld, dat er geoefend wordt met 
gespreksvoering dat het groepsproces goed verloopt en dat er voldoende ruimte is voor eigen inbreng van 
de deelnemers. De trainers weten ruim van te voren welke groep ze gaan trainen, zodat ze eventueel 
accenten aan kunnen brengen in de training.  
De trainers dienen kennis te hebben van psychische problematiek en problematisch middelengebruik bij 
jongeren en de gevolgen die dat kan hebben. Tevens beschikken zij over goede communicatieve  en 
didactische vaardigheden en moeten zij op enthousiaste wijze vorm kunnen geven aan hun training. Om de 
training regio-breed aan te kunnen bieden zijn acht hulpverleners opgeleid. Zij hebben zich de methode 
‘Leren signaleren’ eigen gemaakt en hebben ruime ervaring met het geven van trainingen. 

http://www.incontrolofalcohol.nl/
http://www.trimbos.nl/
http://www.113online.nl/
http://www.brainwiki.nl/
http://www.kenniscentrum-kjp.nl/
http://www.drugsinfo.nl/
http://www.alcoholinfo.nl/
http://www.agog.nl/
http://www.gameadviesopmaat.nl/
http://www.ggz-nhn.nl/
http://www.brijderjeugd.nl/
http://www.tweestrijd/
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Ervaringsdeskundige: Als het lukt vragen we een ervaringsdeskundige van GGZ Noord-Holland Noord. Zij 
vertelt haar verhaal over depressie en eetstoornis en suïcidaliteit  toen zij op het VO zat. Docenten zijn erg 
blij met haar tips en adviezen wat wél en niet te zeggen en te vragen. 
.   
 
 
 
Kwaliteitsbewaking – max 200 woorden Hoe wordt de kwaliteit van de interventie bewaakt? 
   
 - Elke training wordt nabesproken door de trainers. Aan de hand van ervaringen en de evaluaties wordt 
steeds opnieuw bekeken wat anders en beter kan.  
 
De wijze van kwaliteitsbewaking wordt bepaald door de trainer, die aan de gestelde opleidingseisen moet 
voldoen. Daarnaast vinden er jaarlijks vier momenten van intervisie plaats voor de trainers.  
 
 
Randvoorwaarden – max 200 woorden 
Wat zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de interventie? 
 

• We hebben een website waar de training aangeboden wordt. Incontrol  of 
alcohol&drugs&psychische problemen. 

Organisatie  ( bv school) neemt contact op met de accountmanager van Incontrol, zij heeft van te voren 
contact met de contactpersoon waar de training gegeven wordt en zorgt zo mee voor draagvlak.  

• Ruim lokaal, laptop, beamer, geluid. Mogelijkheden om in andere ruimtes te oefenen met 
gespreksvoering.         

 
 
 
 
 
Implementatie – max 200 woorden  
Is er een systeem voor implementatie? Geef een samenvatting. 
Er is een ‘Trainershandleiding Leren Signaleren’ waarin per onderdeel van de training de benodigde kennis, 
methode of technieken beschreven worden.  
De trainers spreken elkaar regelmatig, omdat ze elkaar veel tegenkomen in het werk. 
 
We bieden bij Brijder en GGZ-NHN train de trainer, zo leiden we collega’s op tot  trainer Leren Signaleren.  
 
We trainen in Westfriesland  regio’s zo’n 300 personen ( professionals en vrijwilligers)  per jaar. 
 
  
 
 
 
Kosten – max 200 woorden  
Wat zijn de kosten van de interventie? Benoem daarbij de personele (in aantallen uren) en de materiële 
kosten. 
- voorbereiding training 1 uur = 2 uur voor twee begeleiders 
- uitvoering training 4 uur = 8 uur voor twee begeleiders 
De totale tijdsinvestering voor het uitvoeren van één training is beraamd op 10 uur voor twee begeleiders, 
inclusief voorbereiding.  
Het uurtarief voor een trainer is €106,-  per uur. In 2019 zijn de kosten per training €1060,- (10x106,-). Dit is 
inclusief een digitale reader voor de deelnemers. 
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3. Onderbouwing 
 

Probleem – max 400 woorden  
Voor welk probleem of (mogelijk) risico is de interventie ontwikkeld? Omschrijf aard, ernst, spreiding en 
gevolgen. 
Suïcidaal gedrag ontstaat niet zomaar. Het merendeel van de suïcides gebeurt niet zonder 
waarschuwingssignalen vooraf (Rudd, Berman, Joiner et al., 2006; Rudd, 2008). Daarom moet die 
voorafgaande periode aangegrepen worden om in te grijpen en/of hulp te bieden. De mensen die hier een 
waardevolle bijdrage aan kunnen leveren zijn de zogenaamde sleutelfiguren. Dit zijn personen die een 
onderdeel vormen van de directe leefomgeving van de jongeren. Uit onderzoek (Joiner, 2005) blijkt dat 
mensen met suïcidale gedachten vaak niet zelf professionele hulp zoeken, maar wel signalen afgeven aan 
hun directe omgeving, bijvoorbeeld het uiten van suïcidale gedachten, het weggeven van dierbare 
eigendommen of aangeven “ik wil dat dit stopt” en daarmee wridt vaak niet het leven bedoeld maar wel de 
problemen die zij ervaren. Sleutelfiguren vangen allerhande signalen op, maar weten niet altijd wat deze 
signalen betekenen of hoe zij moeten reageren op deze signalen (Kleespies & Dettmer, 2000; Bongar, 
1992). In de training ‘Leren Signaleren’ worden professionals die beroepsmatig of vrijwillig met jongeren 
werken getraind in het herkennen van signalen die kunnen duiden op psychische problematiek en/of 
middelengebruik omdat dit risicofactoren voor suïcide zijn (Beautrais, 2000; Vijayakumar et al., 2011). Ook 
leren zij hoe te handelen wanneer er een vermoeden is van genoemde problematiek. Uit verschillende 
onderzoeken blijkt dat het trainen van sleutelfiguren bijdraagt aan meer kennis over psychische problemen 
en suïcidaliteit, betere vaardigheden en attitudes en kennis over verwijsstructuren (Szanto, Kalmar, Hendin, 
Rihmer & Mann 2007; Isaac et al., 2009; Matthieu, Chen, Schohn, Lantinga & Knox, 2009; Da Silva Cais, Da 
Silveira, Stefanello & Botega, 2011).  
 
 
 
Oorzaken – max 400 woorden  
Welke factoren veroorzaken het probleem of (mogelijk) risico? 
Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
 
Let op: dit onderdeel hoeft niet ingevuld te worden voor erkenning op niveau ‘Goed beschreven’. 
 
 
Aan te pakken factoren – max 200 woorden  
Welke factoren pakt de interventie aan en welke onder 1.2 benoemde (sub)doelen horen daarbij?  
Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
 
Let op: dit onderdeel hoeft niet ingevuld te worden voor erkenning op niveau ‘Goed beschreven’. 
 
 
 
Verantwoording – max 1000 woorden  
Maak aannemelijk dat met deze aanpak ook daadwerkelijk de doelen bij deze doelgroep bereikt kunnen 
worden. 
Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
 
Let op: dit onderdeel hoeft niet ingevuld te worden voor erkenning op niveau ‘Goed beschreven’. 
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4. Onderzoek 
 
4.1 Onderzoek naar de uitvoering – max 600 woorden    
Wat is op basis van het beschikbare onderzoek bekend over de uitvoering van de interventie? 
Beschrijf kort welke onderzoeken zijn gedaan en wat daarvan de uitkomsten waren. Stuur bij het indienen 
van het werkblad de volledige publicatie van ieder genoemd onderzoek mee.  

 
Beschrijf per onderzoek: 
a) De titel, auteurs, organisatie en jaar van uitgave (indien gepubliceerd)  

b) Het type onderzoek, de onderzoeksmethode en de omvang van het onderzoek 

c) Een samenvatting van de meest relevante uitkomsten met betrekking tot inzicht in de mate waarin 
activiteiten zijn uitgevoerd volgens plan, het bereik van de interventie, de waardering en ervaring van 
de uitvoerders en doelgroep, succes- en faalfactoren, en -indien beschikbaar- de uitvoerbaarheid, de 
randvoorwaarden en de omgevingsvariabelen. 

De trainingen ‘Leren Signaleren’ zijn gestart in 2008 met zes trainers. Eén van de doelen was om 300 
mensen die een onderdeel uitmaken van de directe leefomgeving van jongeren te trainen. In 2019 zijn er in 
december 2019, 3600 professionals en vrijwilligers getraind. 
Wat zien we 12 jaar later? 
 
Jongvolwassenenmonitor 2019 
De Jongvolwassenenmonitor 2019 is uitgevoerd onder 4.664 jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar in 
opdracht van het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’. Dit is een bovenregionaal 
samenwerkingsverband om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en jongvolwassenen te voorkomen 
en verder terug te dringen. De 17 gemeenten uit Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, Brijder 
Jeugd, GGZ Noord-Holland Noord, Link Projecten en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werken samen 
in dit programma.  
 
 
Alcohol 
Jongeren van 16- en 17-jaar in Noord-Holland Noord drinken minder vaak alcohol. Dit blijkt uit de 
Jongvolwassenenmonitor 2019. De startleeftijd waarop jongeren voor het eerst alcohol drinken is gestegen 
van  12,1 naar 14,6 jaar. 
Het percentage ouders dat het alcoholgebruik van hun 16- of 17- jarige zoon of dochter goedkeurt daalde 
ook licht. Ouders staan wel vaker toe dat hun minderjarige kind op speciale gelegenheden drinkt. De 
verschillen in alcoholgebruik tussen 2019 en 2017 zijn significant en berusten niet op toeval; mogelijk spelen 
de uitgevoerde interventies en de gerichte aanpak per regio gericht op alcoholpreventie hierin een rol. 
Drugs 
15% van de jongvolwassenen in Noord-Holland Noord gebruikte afgelopen maand softdrugs, 10% gebruikte 
harddrugs en 6% lachgas. Het gebruik van zowel softdrugs, lachgas als harddrugs is gestegen ten opzichte 
van 2017. De trend laat zien dat veel jongeren dit recreatief of incidenteel gebruiken. Dit strookt met de 
landelijke cijfers van het Trimbos Instituut. Tweederde van de jongvolwassenen vindt dat het heel makkelijk 
is om aan (party)drugs te komen. De regio Westfriesland wil de komende jaren werken aan een aanpak voor 
drugs waarbij wordt ingezet op zowel preventie, als voorlichting en handhaving. 
 
Psychische gezondheid 
De psychische gezondheid van jongvolwassenen blijkt in het algemeen ongunstiger te zijn dan in 2017. Eén 
op de vijf jongvolwassenen (20%) had het afgelopen jaar een psychische aandoening zoals depressie, 
angststoornis, burn-out of anorexia; in 2017 was dit percentage 17%. Het percentage jongvolwassenen dat 
vaak, meestal of voortduren stress ervaart is hoger dan in 2017. Vooral jonge  vrouwen hebben hiermee te 
maken. Deze stress uit zich veelvuldig in lichamelijke en psychische klachten zoals hoofdpijn, buikpijn en 
slecht slapen. 
 
Bron: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/gezond-veilig-leven/gezondleven/epidemiologie/jvmonitor.aspx 
 
•   Het aantal jongeren met alcoholcoma onder de 16 jaar is gedaald.  

https://www.ggdhollandsnoorden.nl/gezond-veilig-leven/gezondleven/epidemiologie/jvmonitor.aspx
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1 januari 2014 wijzigde de drank en horeca wet, jongeren onder de 18 mogen geen alcohol gebruiken. In 
Westfriesland zagen we dat de leeftijd van jongeren met alcohol intoxicatie hoger was dan voorheen. Omdat 
er meer en veel sterke drank wordt gedronken nam het aantal slachtoffers toe. Dit blijft een belangrijk punt 
van aandacht; Alcohol is gif! Ons motto: ‘Ouders moeten alcoholgebruik onder de 18 jaar verbieden’, 
uiteraard met uitleg waarom. 
 
Suïcides januari 2016  tot december 2019   
 
Westfriesland 4 suïcides onder jongeren tot 20 jaar van 2016-2019.  
Van 2003-2009 waren dat er 11. Het blijft een grillig beeld, in het jaar 2015 tot juni 2016 waren er geen 
suïcides onder jongeren. De impact van een zelfdoding van een jongere is onbeschrijflijk voor nabestaanden 
en de gemeenschap. 
 
Landelijk 
Grote schrik toen de cijfers van 2017 bekend werden :Het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 
jaar nam toe van 48 in 2016 tot 81 in 2017.In 2018 is het aantal zelfdodingen onder jongeren 51 . 
 
Bron: Suïcide onder 10- tot 20-jarigen in 2017  
Een verdiepend onderzoek (samenvatting) Mérelle, Van Bergen, Popma et al. 113 Zelfmoordpreventie 2019    
( bijlage toevoegen) 
 
 
Evaluatie onder trainers 
De training is geëvalueerd onder de trainers die de trainingen verzorgen. De belangrijkste leerpunten die uit 
de evaluatiebijeenkomsten naar voren kwamen zijn: 
Over het algemeen waren deelnemers niet positief wanneer het ‘rollenspel’ geïntroduceerd werd, we hebben 
dit ondervangen door deelnemers 1 op 1 te laten oefenen met gesprekstechnieken, dus nie. Plenair worden 
vooral de positieve punten genoemd en is het rollenspel in deze vorm voor deelnemers veilig genoeg.  
We zijn in de loop der jaren ‘strenger’ geworden en er moet echt geoefend worden. 
De inhoud van de training (de opzet van 4 loops: alcohol, depressie, suïcidaliteit, drugs) werkt naar 
tevredenheid.  
De trainers ontdekten dat het belangrijk is om in verbinding te staan met de groep die getraind wordt. 
‘Verbinding en contact’ zijn belangrijke woorden om te snappen waar de ander staat en hoe het met 
hem/haar is. Door kleine gebaren, zoals elke deelnemers een hand geven bij binnenkomst, is het gelukt de 
verbinding en contact tijdens de trainingen te maken. Dit doen we anno 2019 nog steeds omdat het werkt! 
 
 
Samenvatting evaluatieformulieren leren signaleren 
Aantal formulieren: 140 van de laatste 6 trainingen 
 
Heeft u na de training meer kennis over psychische klachten bij jongeren? 
Aantal niets nieuws gehoord: 10 
Aantal enkele nieuwe dingen gehoord: 72 
Aantal veel kennis opgedaan: 61 
Aantal niet te beoordelen: 1 
 
Heeft u na de training meer kennis over middelen en verslaving? 
Aantal niets nieuws gehoord: 25 
Aantal enkele nieuwe dingen gehoord: 82 
Aantal veel kennis opgedaan: 31 
Aantal niet te beoordelen: 2 
Voelt u zich na de training voldoende capabel een gesprek met een jongere aan te gaan van wie u signalen 
hebt opgevangen? 
Aantal niets nieuws geleerd, kan het nog niet: 0 
Aantal niets nieuws geleerd, kon het al: 19 
Aantal goede aanwijzingen gehad, kan nu beter in gesprek: 110 
Aantal niet te beoordelen: 11 
 
Gemiddelde deskundigheid van de trainer(s): 
8,5 
Gemiddelde training aanbevelen aan anderen: 
8,0 
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Opmerkingen: 
Training was erg lang. 
Het verhaal van de ervaringsdeskundige en vragen mogen stellen was een goed, leerzaam en 
indrukwekkend onderdeel. 
Trainers hebben voldoende deskundigheid. 
Informatief en interessant  
Sommige delen te lang. 
Jullie zijn een prettig aanvullend duo. 
Heftige inhoud, maar zeer de moeite waard. 
Het verhaal van de ervaringsdeskundige maakt veel duidelijk. 
Jullie kennis is fantastisch en mag meer gedeeld worden. 
 
 
 
 
 
4.2 Onderzoek naar de behaalde effecten – max 600 woorden 
Wat is op basis van het beschikbare onderzoek bekend over de behaalde effecten met de interventie? 
Beschrijf kort welke onderzoeken zijn gedaan en wat daarvan de uitkomsten waren. Stuur bij het indienen 
van het werkblad de volledige publicatie van iedere genoemde studie mee.  
 
Beschrijf per onderzoek: 
 
a) De titel, auteurs, organisatie en jaar van uitgave  

b) Het type onderzoek, de meetinstrumenten en de omvang van het onderzoek 

c) Een samenvatting van de meest relevante uitkomsten met betrekking tot het bereik van de interventie, 
de gevonden effecten en -indien beschikbaar- de door de doelgroep ervaren effectiviteit en de mate 
waarin de veronderstelde werkzame elementen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
 
Let op: dit onderdeel (4.2) hoeft niet ingevuld te worden voor erkenning op de niveaus ‘Goed beschreven’ en 
‘Goed onderbouwd’. 
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5. Samenvatting Werkzame elementen  
 
Wat zijn de werkzame elementen van deze interventie waardoor de gestelde doelen bij de doelgroep 
gerealiseerd worden? Geef een puntsgewijs overzicht van de belangrijkste werkzame elementen van de 
interventie. Denk daarbij aan inhoudelijke en praktische elementen. 
Max 250 woorden 
 
De kracht is dat de trainers hulpverleners bij GGZ en Brijder zijn en dagelijks contact hebben met jongeren 
en ouders. Dat wordt zeer gewaardeerd door de deelnemers. 
 
 
Let op: dit onderdeel hoeft niet ingevuld te worden voor erkenning op niveau ‘Goed beschreven’. 
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6. Aangehaalde literatuur 
 
Maak een alfabetische lijst van alle in deze beschrijving aangehaalde literatuur en gebruik hiervoor de APA-
normen (variant met kleine letters, zie aanwijzingen in de handleiding). 
Mokkenstorm J.K. (2013) ‘Hoop doet leven; De 113Online Suicide Survival Guide’ 
Boom    
 
Kerkhof .A.J.F.M.  en van Luyn J.B.(2010) Suïcide preventie in de praktijk 
Bohn Stafleu van Loghum  
 
Beautrais, A.L. (2000). Risk factors for suicide and attempted suicide 
among young people. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 34, 420–436.  
 
Bongar, B. (1992). The ethical issue of competence in working with the suicidal 
patient. Ethics Behavior, 2(2), 75-89. 
 
Da Silva Cais, C.F.,  Da Silveira, I.U., Stefanello, S. & Botega, N.J. (2011). Suicide Prevention 
Training for Professionals in de Public Health Network in a Large Brazilian City. Archives of 
suicide research, 15, 384-389. 
 
Dols, R. & Gouwens, J. (2011). 60 werkvormen voor creatieve sessies. Een schatkist vol ideeën voor 
bijeenkomsten met resultaat. Culemborg: Van Duuren Media.  
 
Isaac, M., Elias, B., Katz, L.Y., Belik, S., Deane, F.P., Enns, M.W., Sareen, J., The Swampy Cree 
Suicide Prevention Team (2009). Gatekeepers Training as a Preventative Intervention for Suicide: 
A Systematic Review. La Revue canadienne de psychiatrie, 54 (4), 260-268. 
 
Joiner, T.E. (2005). Why People Die by Suicide. Cambridge: Harvard University Press.  
 
Kleespies, P.M. & Dettmer, E.L. (2000). The stress of patient emergencies for the 
clinician; incidence, impact, and means of coping. Journal of Clinical Psychology, 
56(10), 1353-69. 
 
Matthieu, M. M., Chen, Y., Schohn, M., Lantinga, L. J. & Knox, K.L. (2009). Educational 
Preferences and Outcomes From Suicide Prevention Training in the Veterans Health 
Administration: One-Year Follow-Up With Healthcare Employees in Upstate New York. Military 
Medicine, 174 (11), 1123-1131. 
 
Rudd, M.D., Bennan, A.L., Joiner, T.E., Nock, M.K., Silverman, M.M., Mandrusiak, M., Van Orden, 
K. & Witte, T. (2006). Warning signs for suicide; theory, research, and clinical applications. Suicide 
and Life-Threatening Behavior, 36(3), 255-62. 
 
Rudd, M.D. (2008). Suicide warning signs in clinical practice. Current Psychiatry 
Reports, 10(1), 87-90. 
 
Suïcidepreventie. Aangrijpingspunten voor de publieke gezondheidszorg 
Bramer, M., Zelfde, P. van ‘t & Sturkenboom, M. (2010). Bilthoven: RIVM Centrum Gezond Leven.  
 
Szanto, K., Kalmar, S., Hendin, H., Rihmer, Z., & Mann, J. J. (2007). A suicide prevention program 
in a region with a very high suicide rate. Archives of General Psychiatry, 64, 914–920. 
 
Vijayakumar, L., Kumar, M.S. &Vijayakumar,V. (2011). Substance use and suicide. Current 
Opinion in Psychiatry, 24, 197–202.  
 
Mérelle, Van Bergen, Popma et al. Suïcide onder 10- tot 20-jarigen in 2017 Een verdiepend onderzoek 
(samenvatting) 113 Zelfmoordpreventie, december 2019 
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7. Praktijkvoorbeeld 
Beschrijf, indien beschikbaar, in max. 600 woorden een praktijkvoorbeeld van de uitvoering van de 
interventie: hoe was de situatie voor, tijdens en na de interventie? 

 
 
 
Willekeurige Training op een school voor voortgezet onderwijs 
Deelnemers 25 
2 trainers en een ervaringsdeskundige van 23 jaar. 
 
Bij binnenkomst begroeten we iedereen en schudden handen. 
Als iedereen zit, meestal in een U-vorm stellen we onszelf voor. 5 min 
 
Rondje deelnemers ‘wie en je en wat verwacht je van deze ochtend’. 
               Verwachtingen noteren we op white board zodat we er aan het eind op terug kunnen komen, dan is      
aan het eind het cirkeltje rond. 15 min 
 
Ontwikkeling van het puberbrein en video uit DWDD over pubers 
https://www.youtube.com/watch?v=AqgiDZH04og . Afhankelijk van de kennis van de groep besteden we hier 
meer of minder aandacht aan. Ook vragen we de deelnemers met hun buur te delen hoe zij als puber waren, 
enfant terrible of braaf. Dit om even te bedenken dat we zelf ook jong zijn geweest. 20 min 
 
Middelen ( alcohol, drugs, gamen) informatie en quiz ( we kiezen ter plekke welk materiaal we inzetten : 
video’ if games came before books’, video invloed van alcohol op breinontwikkeling van Erik Scherder,video ’ 
living an instagram lie’ . We vragen aan de groep welke middelen verdovend, opwekkend en hallucinerend 
zijn mbv post-its op een flap-over. 60min 
 
Depressie en suïcidaliteit informatie en stellingen rode/groene kaart. 
               We kiezen uit diverse materialen : ‘Leven met de zwarte hond die depressie heet’, ‘wat bezielt 
iemand       om zichzelf van het leven te beroven 60  min 
 
Ervaringsdeskundige vertelt verhaal en gaat in gesprek met de groep en geeft tips en adviezen over hoe zij 
in gesprek kunnen gaan met een leerling. 30 min  
 
Gespreksvoering op basis van Motiverende Gespreksvoering van Miller&Rollnick. Deelnemer bedenken een 
casus en gaan 10 minuten met elkaar in gesprek. Plenair nabespreken 30 min.  
 
Afronden waarbij we de verwachtingen doornemen en evaluatie laten invullen. 10 min 
 
 
Totaal 240 minuten= 4 uur  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AqgiDZH04og
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