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De bijdrage van de Initiatiefgroep- en de Stichting NMGJ aan de 
Rondetafelbijeenkomst met de Ministeries GWS en VenJ en de Brancheorganisaties 
Jeugdhulp op 18 maart 2021. 
 
Thema Suïcide Preventie 
 
Wat zijn de huidige, nieuwe ontwikkelingen m.b.t de preventie van suïcides? Zijn er verdere 
beleidsontwikkelingen en initiatieven op dit thema vanuit de brancheorganisatie en de 
Ministeries? Zijn er resultaten te melden vanuit het onderzoek ‘In Contact Blijven’ van StroomOp? 
Hebben jongeren zich gemeld na de oproep van StroomOp in september 2020? Wat zijn de 
verdere ontwikkelingen van het project? 
 
Over de voortgang van het project is door Anita Jansen, de projectleidster van In Contact Blijven, 
gezegd dat in het najaar van 2020 de eerste gezamenlijke preventietrainingen beschikbaar zouden 
moeten zijn, zoals ook de quickscan suïcide preventie met één integrale werkwijze voor alle 
JeugdzorgPlus instellingen. Ook zou er eind 2020 gestart moeten zijn met een gezamenlijke 
registratie voor suïcidaal gedrag in instellingen. ‘In Contact Blijven’ kijkt mee met een ander 
project ‘Ik laat je niet alleen’, omdat “een jongere na een suïcidepoging in het verleden nog 
weleens afgezonderd werd in een veilige kamer vanwege veiligheid. Dit gebeurt nu bijna niet 
meer”. Er bestaan twee Leernetwerken, één over suïcidepreventie, een ander over 
vrijheidsbeperkende maatregelen. “We gaan kijken of we beide netwerken kunnen combineren, 
zodat we gemeenschappelijke thema’s samen kunnen bespreken en onderzoeken.” 
 
We horen graag wat de verdere ontwikkelingen zijn rond het thema suïcidepreventie. Als er op 18 
maart geen of te weinig ruimte is voor verdieping van dit onderwerp, dan verzoeken we bij deze 
om een dialoogbijeenkomst over dit onderwerp met StroomOp.  
 

Thema Transitie Kleinschaligheid 
 
We verwijzen als eerste graag naar drie documenten, die we als bestanden toevoegen aan deze 
Position Paper 5. Dat zijn de bestanden: 

- 1) Eindrapportage kleine groepen bij grote problemen 
- 2) Onderzoek Kleinschaligheid april 2020 
- 3) VNG Ontwikkelvoorstel kleinschalige voorziening 
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Deze documenten geven alle drie aan hoe belangrijk die transitie is om ook de veiligheid voor de 
jongeren te verbeteren, m.a.w. hoe belangrijk de transitie is om het huidige geweld in de grote, 
residentiele voorzieningen te stoppen en naar de toekomst toe te voorkomen. 
 
Als contrast geven we aan dat in de Memorie van Toelichting op de begroting van VWS het woord 
kleinschaligheid niet voorkomt en in de Memorie van Toelichting op de begroting van VenJ staat 
dat slechts 6% van de JJI plaatsingsmogelijkheden kleinschalig is. 
 
Vraag 1: Hoeveel procent bedraagt de kleinschaligheid van de plaatsingsmogelijkheden bij de 
JeugdzorgPlus instellingen? Wat zijn de ontwikkelingen naar kleinschaligheid bij de JJI’s op dit 
moment? 
 
Vraag 2: Onderschrijven de Ministeries en de Brancheorganisaties de conclusies en uitkomsten van 
de Eindrapportage en het Onderzoek (documenten 1 en 2) en de uitgangspunten van 
Ontwikkelvoorstel van de VNG (document 3)? 
 
Vraag 3: Graag een toelichting op de besteding van de 33.5 miljoen euro, die door het kabinet is 
toegezegd en bestemd is voor groepsgrootte verkleining/kleinschaligheid? Waar is die precies 
voor bestemd? Hoe kunnen instellingen daar gebruik van maken? Is dit geoormerkte subsidie, zo 
ja, wat is voorgeschreven wat betreft de besteding en wie controleert de besteding? 
 
Vraag 4: Wat zijn de ontwikkelingen bij het Leernetwerk Kleinschaligheid van de BGZJ? Wordt er 
doorontwikkeld op de tekst van de BGZJ: “De ontwikkeling van alternatieven voor leefgroepen 
komt steeds meer op de voorgrond. In dat kader is er een toenemende aandacht voor de 
opbouw van kleinschalige voorzieningen als alternatief voor de residentiële jeugdzorg”. 

Vanuit de Initiatiefgroep- en de Stichting NMGJ kunnen we niet krachtig genoeg de urgentie 
benadrukken dat de transitie van de residentiele jeugdhulp naar kleinschalige voorzieningen de 
allergrootste bijdrage levert aan onderstaande tekst uit document 2: 
 
“In vergelijking met grotere residentiële groepen komen enkele potentieel werkzame elementen 
naar voren: 
1) er is meer ruimte voor het opbouwen van een vertrouwensband tussen professionals en 
jongeren en tussen jongeren onderling, 
2) de afstemming tussen professionals en met jongeren verloopt beter en soepeler, 
3) jongeren en professionals ervaren meer veiligheid en rust op de groep, 
4) er zijn meer mogelijkheden tot normaliseren, en 
5) er is sprake van een positiever leefklimaat”. 
 
Dit zijn zinnen, woorden, maar we hopen dat de lezer geraakt wordt door de betekenis van deze 
woorden voor het dagelijkse leven van duizenden kinderen en jongeren in de Jeugdhulp.  
 
We moeten er alles aan doen om suïcides te stoppen, om de inzet van vrijheidsbeperkende 
maatregelen en het gebruik van isoleercellen te stoppen, om de repressie te stoppen, om alle 
vormen van onveiligheid te stoppen, maar we moeten vooral ook de structurele omstandigheden 
stoppen, waar vanuit dit geweld wordt veroorzaakt en gelegitimeerd, en dat zijn de residentiële 
kenmerken van de hulpverlening in de grote instellingen. 



 
Als er op 18 maart geen of te weinig ruimte is voor verdieping van dit onderwerp, dan verzoeken 
we bij deze om een dialoogbijeenkomst met als thema Kleinschaligheid.  
 
Namens de Initiatiefgroep- en Stichting NMGJ 
Huig de Groot 
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