
 

 

Uitvoeringsprogramma 2023-2026 

 

PROGRAMMA/ TAAKVE 

 

Sociaal domein 

  Samenkracht en Burgerparticipatie  

  Toegang en Eerstelijnsvoorzieningen 

  Inkomensregelingen (incl. Armoedebeleid en Schuldhulpverlening) 

  Maatschappelijke en Arbeidsparticipatie 

  Maatwerkvoorzieningen Wmo 

  Maatwerkdienstverlening Wmo 

  Maatwerkdienstverlening Jeugdhulp 

 

 

   

 
 

 
 

 

Onderwerp  :  Depressie- en suïcidepreventie op basis van het programma Storm 

 

Betreft   :  FCL 66103500 / ECL 43806 

 

 

Investeringsbedrag             N.v.t. 

Afschrijvingstermijn      N.v.t. 

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten     2023  2024  2025  2026 

Kapitaallasten (afschrijving)     

Kapitaallasten (rente 0,9%)     

Overige) exploitatielasten 80  81 83 85 

Dekking: 

bijdrage reserve  

(dekking kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

    

Te dekken  80  81 83 85 

 



 

 

 

 

Algemene toelichting 

 
STORM is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve 
aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij 
jongeren vóór te zijn. Door zelfvertrouwen, weerbaarheid 
en veerkracht te stimuleren, leren jongeren hun negatieve 
gevoelens om te buigen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen 
tot sterke, gezonde volwassenen. STORM is een netwerk-
aanpak van regionale partners in onderwijs en zorg (zoals 
voorgezet onderwijs, mbo, GGD jeugdhulpverlening, GGZ 
en gemeente).  
 
Door een systematische en proactieve aanpak zijn we in 
staat jongeren te signaleren met een risico op depressie of 
suïcidaliteit, de verhoogde klachten te verminderen en 
daarmee het risico op ernstigere problemen voorkomen 
 
De STORM aanpak bestaat uit vier onderdelen: 
 
1. Lessen over mentale gezondheid: tijdens een mentoruur 
op school wordt op een open en interactieve manier met 
elkaar gesproken over wat mentale gezondheid nu inhoudt. 
 
2. Mentoren als gatekeepers: mentoren worden getraind in 
het beter signaleren van jongeren die niet lekker in vel 
zitten. Ook leren zij hoe ze een gesprek hierover kunnen 
starten. 
 
3. Signaleren door de GGD: door het invullen van 
vragenlijsten in het 2de en 4de leerjaar van het voortgezet 
onderwijs wordt gekeken welke jongeren niet (zo) lekker in 
hun vel zitten, zodat hulp geboden kan worden. 
 
4. Op volle kracht: een training op school bedoeld voor 
jongeren die niet lekker in hun vel zitten. Er wordt 
geoefend met het herkennen van negatieve gedachten en 
hoe deze om te buigen naar helpende gedachten. De 
training gaat ervan uit dat niet altijd de situatie ervoor 
zorgt dat je je rot voelt, maar hoe je over die situatie 
denkt. 
 
Afgelopen jaren is STORM door de gemeente incidenteel 
gefinancierd. Inmiddels heeft de aanpak zich bewezen en 
wordt het omarmd door de regio Brabant Noordoost en 
Land van Cuijk. Gezien het belang van deze aanpak willen 
wij dit structureel opnemen. 
 

 

 

 


