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1. Oproep tot actie 
 

1.1 Aanleiding 

Signalen van toenemende (psychische) kwetsbaarheid onder jongeren, waarbij speciale aandacht 
voor zorgelijke toename zelfmoord(pogingen) en het grijpen naar verdovende middelen. 
  
1.2 Waarom 

Ernstige psychische kwetsbaarheid én zelfmoord bij jongeren (18+) voorkomen.  
  
1.3 Hoe 

 Jongeren bereiken en voorkomen dat een dipje of donkere gedachten ernstig en beperkend 
worden. We zijn gericht op: herkenning, erover praten en hulp vinden. 

 Lokale beroepskrachten informeren over deze zorgelijke signalen, bewustwording creëren en 
oproepen om te signaleren én handelen. 

 (Sport)verenigingen en (horeca)werkgevers informeren over deze zorgelijke signalen, informeren 
wat te doen als zij constateren een jeugdig verenigingslid of werknemer depressieve gevoelens 
heeft en hen betrekken bij het bereiken van jongeren.  

 Vanuit de ontwikkelgedachte (Positief Jeugdbeleid) - focus op beschermende factoren - en 
gericht op veerkracht. 

 Normaliseren: het is oké.   
  
1.4 Wat 

 Jongerencampagne opzetten samen met jongeren én relevante partijen (zie onderstaande 
meemakers). 

 Oproep namens burgemeester en wethouders naar lokale beroepskrachten: bewustwording en 
verantwoordelijkheid om te signaleren.  

 Informatie via gemeentelijke en/of HEBE kanalen richting inwoners over depressieve gevoelens 
en zelfmoordgedachten (bredere bewustwording): bijvoorbeeld over app ‘Vraag maar’ van 113. 
Maar ook bijvoorbeeld over de film ‘Waarom bleef je niet bij mij’ die op 24 oktober wordt 
uitgezonden op tv, het boek van Merlijn Kamerling.  

 Intervisie organiseren voor dorps- en buurtondersteuners en andere lokale beroepskrachten 
over signalen van psychische kwetsbaarheid. 

 Voortzetting training (Youth) MHFA en Zicht Op: hoewel nu de trainingen worden gecanceld is 
het wel heel erg belangrijk om in te blijven zetten op uitvoering van deze trainingen. Wat moeten 
we daar mee?  

  
1.5 Opdracht Jongerencampagne 

 Nina van Dijke, Jong&jewilwat (met betrokkenheid van Lotte en Teun) voor conceptontwikkeling. 

 Sub-opdracht aan ontwerpbureau Partout voor ontwerp en inrichten van de campagne. 
 
1.6 Meemakers 

 Diverse jongeren 

 Jongerenpanel Jong&jewilwat 

 Communicatieadvieur gemeente Hilvarenbeek 

 Jongerenwerker HEBE | R-newt en ENA  

 Consulent mentale gezondheid gemeente Hilvarenbeek 

 113 

 GGD Hart voor Brabant 
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 Novadic Kentron 

 Burgerinitiatief Ongewoon Gewoon 
 
De uitwerking op de volgende pagina is gericht op het inrichten van de jongerencampagne. 
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2. Aanpak: betrekken 
 

2.1 Jongeren: luisterend kennis en inzichten opdoen 

 

Brainstormsessies en individuele gesprekken met jongeren 

 Drie digitale brainstormsessies met jongeren vanaf 18 jaar, variërend in: 
 
- Niet psychisch kwetsbaar 
- Licht psychisch kwetsbaar 
- Ernstig psychisch kwetsbaar (zelfmoordgedachten) 

 

 Een een-op-een gesprekken: 
 
- Een jongere politieagent uit onze gemeente 
- Een jongere die meerdere zelfmoordpogingen heeft gedaan uit onze gemeente 
- Een verslaafde jongere uit onze gemeente 
 

Brainstormsessie met beroepskrachten 
Er is ook een brainstormsessie met beroepskrachten geweest om ook hun signalen, kennis en 

expertise te borgen. 

 

Inhoud sessies 
Jong&jewilwat heeft een uitgebreide script beschreven voor uitvoering van de brainstormsessie en 
individuele gesprekken. Qua inhoud is het gesprek gegaan over de volgende vragen:  
 

 Waar denk jij aan bij psychische kwetsbaarheid onder jongeren?  

 Wat zou jij doen (of doe je) als het niet goed met je gaat? En waar zoek je dan hulp? 

 Wat heb je nodig (of denk je nodig te hebben) als het psychisch niet goed met je gaat? 
 
- Waarom dit? 
- Waar denk je dat je deze hulp kunt krijgen? 
- Waar zou je in Hilvarenbeek dan het liefst terecht willen?  

 

 Hoe zouden we er voor kunnen zorgen dat als het niet goed gaat met jongeren dit niet uitmondt 
in ernstige psychische problemen of zelfs een zelfmoordpoging?  

 Welke tips zou jij andere jongeren geven als het niet zo goed met hen gaat?  

 Hoe komt het, denk je, dat lichte psychische problemen verergeren? En hoe denk je dat dit kan 
worden voorkomen? 

 Welke rol speelt gemeente Hilvarenbeek nu als het niet goed gaat met jongeren, volgens jou? 
Welke rol zouden ze nog meer kunnen spelen?  

 
Voor de ontwikkeling van de brainstorm is gericht gevraagd naar:  
 

 Als jij de campagne zou maken, wat zou je dan willen vertellen?  

 Welke boodschap zou je willen overbrengen?  

 Welk gevoel wil je de jongeren geven die de campagne zien?  

 En wat wil je dat jongeren doen na het zien van de campagne? 

 Waar willen jullie de campagne zien? Online of offline? Welke kanalen?  

 In welke vorm? 



 
                                                                                                                                                                                                                       5 

 
 

 Wanneer? 

 Welke informatie moet erin staan? Wat wil je weten? 

 Welke woorden moeten we wél gebruiken? En welke niet?  
 
Tot slot is er samen een moodboard gemaakt om ook beeld te krijgen bij kleurgebruik, woorden, 
afbeeldingen en dergelijke.  
 
2.2 Analyse en concepting Jong&jewilwat.nl 
In de volgende fase heeft Jong&jewilwat de sessies geanalyseerd en de opgedane inzichten 
verzameld. Als resultaat hebben ze uitgangspunten voor de campagne geformuleerd en op basis 
daarvan hebben ze vier concepten ontwikkeld.  
 
2.3 Jongerenproofcheck 
De vier concepten zijn voorgelegd aan de jongeren die hebben meegedaan met de 

brainstormsessies. Middels een online vragenlijst hebben ze opmerkingen kunnen delen per concept 

en uiteindelijk aangegeven wel concept hen het meeste aanspreekt en welke absoluut niet. 

Jong&jewilwat heeft de concepten ook voorgelegd aan hun eigen jongerenpanel.  

 

Hoewel de mening van de jongeren doorslaggevend is, hebben we de concepten ook voorgelegd aan 

de betrokken beroepskrachten.  

 

2.4 Vormgeving 
Het definitieve ontwerp is overgedragen aan ontwerpbureau Partout, waarbij is afgesproken om 

eerste de offline ontwerpen op te leveren en daarna de online campagne in te richten.   

 

2.5 Verspreiding 
De verspreiding van posters en ansichtkaarten gebeurt in samenwerking met HEBE. Er wordt een 

verspreidingsplan(netje) met instructie gemaakt en er wordt aan het materiaal een informatieve 

brief toegevoegd.  

 

2.5 Communicatie 
Er is een apart communicatieplan gemaakt om van de campagne zorgvuldig te laten landen in de 

Hilvarenbeekse samenleving.  
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3. Inzichten: begrijpen 
 
3.1 Doel campagne 

 Het doel van de campagne vanuit jongerenperspectief moet zijn:  
 
- Informeren en gevoel van (h)erkenning: je bent niet de enige 
- Normaliseren en bespreekbaar maken van het onderwerp 

 

 Vervolgens is het doel om jongeren ‘in actie te krijgen’ door een laagdrempelig 
handelingsperspectief aan te reiken. 

 
3.2 Jongeren begrijpen 

 Jongeren die te maken hebben met psychische kwetsbaarheid voelen zich alleen, eenzaam, 
futloos, hebben last van depressieve gevoelens en schamen zich. 

 Ze herkennen deze gevoelens niet altijd en ze weten niet wat ze ermee moeten. 

 Ze hebben het gevoel dat niemand hen kan helpen, dat ze de enige zijn, dat ze zichzelf niet 
kunnen zijn en dat hun behoefte niet gezien wordt. 

 Jongeren laten ook niet altijd zien dat het niet goed met ze gaat. Ze isoleren zichzelf, lachen het 
weg, stoppen gevoelens weg en/of vluchten in verschillende activiteiten van gamen tot veel 
werken. 

 De oorzaken zijn zeer wisselend. Van twijfelen over geaardheid, druk ervaren vanuit omgeving, 
ontevreden zijn met wie je bent en/of gepest worden. 

 Veel jongeren weten niet waar ze heen moeten gaan en waar ze hulp kunnen zoeken. Vaak 
durven ze er niet over te praten en weten ze ook niet hoe. 

 Ze zijn bang om andere teleur te stellen (met name ouders) en om anderen verdriet te doen 
vanwege hun eigen verdriet en donkere gedachten. Bezwaard voelen om eigen lasten bij een 
ander neer te leggen. 

 Ze lopen regelmatig aan tegen onbegrip: je bent nog te jong hiervoor, dit kun je niet voelen. Ze 
zijn ook bang voor onbegrip. 

 Jongeren vinden het fijn om met lotgenoten/ervaringsdeskundigen te praten. 

 Ze zoeken online naar oplossingen. 

 Ze zouden het liefst laagdrempelige hulpverlening willen. 

 Ze vinden het belangrijk dat hulp zoeken stap voor stap kan, op een manier die voor hen werkt. 

 Jongeren hebben vooral nodig: een knuffel, geen oordeel, iemand die je serieus neemt, er over 
praten/delen wat je bezighoudt, iemand die je kunt vertrouwen, veilige haven. 

 Om te voorkomen dat het niet ernstig wordt, of uitmondt in zelfmoord(gedachten) geven 
jongeren aan: 
 
- Iemand die je helpt bij het vertellen aan je ouders (zij noemen dit een vertrouwenspersoon) 
- Iemand op school (zij noemen dit ook een vertrouwenspersoon) die je in de gaten houdt en 

die regelmatig met je incheckt 
- Jezelf serieus nemen in de gevoelens die je hebt 
- Anoniem hulp zoeken, bijvoorbeeld via chat 
- Drempel verlagen om het bespreekbaar te maken 
- Omgeving bewust maken van de signalen 
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3.3 Uitgangspunten campagne 

 
Inhoud 

 Het herkennen en erkennen van je gevoelens als jongere. Het normaliseren van deze gevoelens, 
aangeven dat ze niet de enige zijn en bespreekbaar maken (taboe doorbreken). 

 Het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan en de last niet alleen hoeven dragen 

 Het laten zien dat het oké is om erover te praten en hulp te vragen. Helder maken hoe je erover 
kunt praten, welke soort hulp je kunt vragen en waar je dit kunt doen. 

 Het inzetten van omgeving, wat kunnen zij doen? 
 
Toon 

 Oordeelloos en vanuit leeftijdsgenoten, in eigen taal. 

 Woorden: gevoeligheid (vatbaar/gevoelig voor emoties). 

 Dingen niet beter laten lijken dan ze zijn. 

 
Echte verhalen en echte mensen (uit Hilvarenbeek) 

 Werken met cartoons/animaties. 

 Diversiteit laten zien. 

 Wel echte foto’s en geen echte foto’s (wisselende mening over). 

 Jonge mensen. 
 
Wat niet doen? 

 Middelengebruik (drugs) niet naar voren laten komen 

 Niet vanuit een volwassen persoon praten. 

 Zelfmoord niet benoemen (kan triggeren). 

 Vooral niet zeggen, als je dit of dit ziet of voelt dan moet je dit doen (moeten roept 

 weerstand op). 

 Niet saai maken. 

 Geen praatgroep worden. 
 
Wat juist wel doen? 

 Vanuit leeftijdsgenoten, in eigen taal. 

 Mond-tot-mond reclame (HB is echt een dorp). 

 Er iets leuks van maken. 

 Leuke activiteiten gaan doen, waar je wordt geholpen - lust voor het leven terugkrijgen (ENA). 

 Gemeente Hilvarenbeek of HEBE (ENA) als afzender. 

 Omgeving helpen met hulp geven. 

 Jongeren bij elkaar brengen. 
 
3.4 Concepten 

Jong&jewilwat heeft vier conceptrichtingen opgeleverd:  
 
1. Ook ik, en jij?  
2. Ik zie je, ik luister, ik ben er voor je. 
3. Tot ik er over ging praten… 
4. Het is oké.  
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3.5 Tot ik erover ging praten… 

Unaniem kozen de jongeren (en ook de beroepskrachten) voor het concept ‘Tot ik erover ging 
praten…’.  
 
Het verhaal 
Misschien loop je er al jaren mee rond, misschien zit je pas een paar weken niet lekker in je vel. Het is 
niet raar, het is oké dat je je zo voelt. Soms weet je niet waar je terecht kan of hoe je het gesprek aan 
kunt gaan. Tot je er over gaat praten... dan ontstaat er meer dan je denkt. Je komt er misschien 
achter dat iemand misschien zich hetzelfde voelt. Je komt er achter dat 
het je oplucht. Je komt er achter dat iemand je zo ook kan helpen. 
 
Boodschap 

 Laten zien dat het oké is als je donkere gedachten hebt; 

 Donkere gedachten uit de taboesfeer halen: je mag er over praten; 

 Verhalen van hoop geven: wat er gebeurde toen ze er over gingen praten; 

 Jongeren geven zelf aan dat het zo belangrijk om erover te praten, omdat ze (nu) weten dat het 
helpt; 

 Het spreekt jongeren zelf aan: wat kunnen zij zelf doen; 

 Voldoende diversiteit zien in situaties, waardoor het een goed beeld geeft; 

 Het zou ook nog: schrijven, vertellen, zingen... kunnen zijn. 
 
Offline 
De campagne is deels offline: verspreiding van posters en ansichtkaarten op plekken in gemeente 
Hilvarenbeek. We doen dit op die plaatsen waar de jeugd nu (in coronatijd) nog komt (openbare 
gebouwen, sportscholen, huisartsen, praktijkondersteuners en dergelijke) en op plekken waar de 
jeugd hopelijk snel weer kan komen, zoals sportverenigingen en horecagelegenheden. 
 
Ook via Brabants Dagblad en Hilverbode gaan we aandacht geven aan de campagne. 
 
Online 
En om de jongeren te bereiken zetten we ook in op online. We gaan via het Facebook-account van 
HEBE online adverteren via Instagram om jongeren te bereiken. Waarbij we vooral monitoren op het 
bereik en of de hele advertentie wordt bekeken. En om ouders en maatschappelijke organisaties te 
bereiken communiceren we vanuit de gemeentelijke Facebook- en LinkedIn-accounts.  
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4. Actieplan: bereiken 
 
Dankzij de brainstorms en gesprekken met jongeren en beroepskrachten hebben we niet alleen 
inzicht gekregen hoe de campagne vorm te geven, maar zijn er ook een aantal vervolgacties 
wenselijk. 
 
Onderstaande acties worden aangevuld als nieuwe inzichten ontstaan.  
 
3.1 Lancering campagne ‘Tot ik erover ging praten’ 

 Oktober 2020 Mét jongeren vormgeven: digitale sessies met jongeren. 
 Oktober 2020 Mét betrokkenheid van experts 113, GGD Hart van Brabant, Novadic Kentron,  

consulent mentale gezondheid, Ongewoon Gewoon. 
 7 december Drukwerk aanleveren 
 9 december 2020 Communicatiemoment Brabants Dagblad: 

 
- Sanne stuurt input naar Gerrit.  
- Gerrit kondigt tijdens het persgesprek van 10-12 de campagne aan.  
- Verbinding met PJB! 
- Aansturen dat op 16 december Kim ook in contact kan komen met de 

jongeren.  
 

 16 december Lancering online en offline campagne op 16 december: 
 

- Verspreidingplan(netje) HEBE. 
- Sanne stuurt informatieve e-mail naar beroepskrachten mede namens 

Gerrit en Evert.  
- Materialen en aanpak delen met regio Hart van Brabant, Veiligheidsregio 

en GGD Hart van Brabant. 
 

 Vanaf 16 dec. Monitoring insta-campagne door Partout. 

 18 december Aanbevelingen voor gemeente n.a.v. sessies met jongeren. 

 15 januari  Insta-campagne evalueren en bepalen of en hoe er vervolg moet worden  
gegeven.  

 
3.2 Handelingsperspectief organiseren voor jongeren: call to action en hoe dan? 

 15 december Lanceringspagina via www.hilvarenbeek.nl met doorverwijzing naar:  
 

- Iemand uit de omgeving 
- ENA - powered bij HEBE (jongereninitiatief voor eenzame en kwetsbare 

jongeren) 
- Dorpsondersteuner 
- Huisarts of praktijkondersteuner GGz 
- Vertrouwenspersoon GGD 
- Mind Young 

 

 15 december Mail naar lokaal werkende beroepskrachten om hen te informeren over de  
Campagne en bewustwording te creëren. 

 Januari 2021 Verbinden met vertrouwenspersonen op de middelbare scholen. 

 Na project  Lanceringspagina via www.hebe.nl (lange termijn). 
 

http://www.hilvarenbeek.nl/
http://www.hebe.nl/
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3.3 Ouderbetrokkenheid organiseren  

Uit de sessie met jongeren en beroepskrachten blijkt ook de behoefte om ouders meer handvaten te 
geven hoe om te gaan met ‘hun kind met depressieve gevoelens’. In samenwerking met onze POH 
Jeugd, de consulent Mentale Gezondheid, 113 en GGD Hart voor Brabant willen we begin 2021 een 
digitale ouderbijeenkomst organiseren.  
 
3.4 Meten: wat is de impact van deze campagne? 

Meetplan maken voor inzicht (lange termijn): hoe meten we of de jongerencampagne bijdraagt aan 
gevoel van (h)erkenning onder jongeren met een dip, donkere gedachten of depressieve gevoelens.  
 
Samenwerking Veiligheidsregio, Hart van Brabant, GHO en GGD Hart van Brabant 

Vanuit bovenstaande partijen is interesse in onze aanpak, resultaat en mogelijkheden voor 
verbreding. Omdat de campagne erg lokaal gericht is, is deze niet een-op-een te kopiëren. Wel zitten 
er kansen voor verbreding in de (veiligheids)regio. Wordt vervolgd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


