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Aanleiding
Stemmingsklachten onder jongeren is een veelvoorkomend probleem dat nog te weinig
aandacht krijgt. Geschat wordt dat ongeveer een derde van de jongeren last heeft van
depressieve symptomen, waarbij er een toename van symptomen is tussen de 13 en 15 jaar.
Preventie is belangrijk omdat depressieve klachten een negatieve invloed hebben op
verschillende gezondheidsgebieden waaronder; middelenmisbruik, obesitas, zelfbeschadiging,
sociale problemen en problemen op school. Daarnaast is depressie de grootste risicofactor als
het gaat om zelfdoding. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren.
Op basis van deze ontwikkeling heeft GGZ Oost-Brabant het STORM-project (Strong Teens
and Resilient Minds-project) ontwikkeld. Het onderzoek geeft inzicht in wijze van preventie en
ontwikkeling van depressie bij adolescenten en biedt hulp aan jongeren met een verhoogd
suïcide risico. Binnen het onderzoek wordt een preventieprogramma aangeboden aan
leerlingen die in verhoogde mate stemmingsklachten ervaren. In bijlage 1 staat verdere
informatie beschreven over de inhoud van het STORM- project.
De afgelopen vijf jaren is er op grote schaal onderzoek gedaan naar depressie preventie op
middelbare scholen in de sub regio Oss/Uden/Bernheze/ Meierijstad, doormiddel van het
STORM-project. De vijf gemeenten in het Land van Cuijk en haar ketenpartners starten in
2019 met het STORM-project.
Gemeente Boekel en het STORM-project
Om de komende jaren de ervaringen in de ketensamenwerking, de opgedane kennis, de
innovaties en de laatste wetenschappelijke inzichten op duurzame wijze in te bedden in de
regio Noordoost-Brabant zijn vervolgstappen nodig, zoals het door ontwikkelen naar een
Regionaal Depressie Expertise Team voor de gemeenten in Noordoost Brabant en Land van
Cuijk. Regionaal draagvlak is hiervoor belangrijk.
Ook het College ziet het belang van depressiepreventie bij jeugd en om deze reden hebben wij
dan ook ingestemd met de doorontwikkeling van het STORM- project. Hierdoor ontstaat er
specialisering en een toename van deskundigheid in de gehele zorgketen voor depressie en
suïcidale jongeren in de gehele regio. Het College heeft tevens ingestemd met het inzetten van
middelen die beschikbaar zijn gesteld door de raad voor het versterken van de preventieve
jeugdhulp.
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Wat zijn de gevolgen?
Specialisering bij onderwijs en zorg en een toename van deskundigheid in de gehele zorgketen
voor depressie en suïcidale jongeren in de regio heeft een positieve invloed op jeugdigen
doordat jongeren met depressieve klachten door middel van het onderzoek vroegtijdig binnen
het onderwijs worden opgespoord, interventies aangereikt worden en langere tijd gevolgd
worden. Daarbij worden, door herhaalde screening, de effecten van interventies beter
meetbaar. Dit draagt bij aan het binnen alle lagen van zorg (preventie ,basis GGZ,
specialistische GGZ, en TOP GGZ) de behandeling van depressie bij jongeren duurzaam en
specialistisch neer te kunnen zetten.
(Inter)nationale aandacht voor het project
Zowel nationaal als internationaal is er veel interesse voor preventie en behandeling voor
jongeren met depressieve klachten in de regio Oost-Brabant. Destijds heeft de toenmalige
Minister Schippers de tweede kamer geïnformeerd over het STORM-project en benoemd als
succesvol nationaal voorbeeld. Er is een succesvolle samenwerking tussen enerzijds regionale
ketenpartners en anderzijds toonaangevende (inter)nationale onderzoekers waardoor de regio
optimaal profiteert van zorginnovaties.
Financiën
De projectkosten van gemeente Boekel in de komende drie jaar zijn weergegeven in tabel 1.
Tabel 1: Kosten STORM-project 2019 t/m 2021

2019 (€)
Boekel
Regionaal

9.600,23
328.000

2020 (€)
12.410,06
424.000

2021 (€)
14.488,16
495.000

Financieel is voor 2019, 2020 en 2021 rekening gehouden met een meerjarige dekking uit de
middelen die beschikbaar zijn gesteld door de gemeenteraad voor ’Versterken preventieve
Jeugdhulp’ (kostensoort 667230, kostenplaats 4438332).
Wat is het vervolg?
De doorontwikkeling van het STORM-project wordt uitgerold in Noordoost-Brabant Oost.
Hiervoor wordt een stuurgroep, projectgroep en kwaliteitsgroep opgericht. In de stuurgroep zal
bestuurlijk namens de regio NO wethouder Kees van Geffen (gemeente Oss) samen met
wethouder Joost Hendriks wethouder (Cuijk) deelnemen. In de projectgroep zitten naast
beleidsmedewerkers, vertegenwoordigers van scholen, vertegenwoordigers kwaliteitsgroep,
vertegenwoordigers GGD, vertegenwoordigers van de Basisteams Jeugd en Gezin en een
vertegenwoordiger van GGZ. De kwaliteitsgroep wordt vormgegeven door onderzoekers van
GGZ. Projectleiding is ook in handen van GGZ.
Na 1,5 en 3 jaar wordt het project geëvalueerd met de optie tot structurele ondersteuning.
Of gemeente Boekel na drie jaar structureel wil blijven samenwerken met de daarbij
horende structurele middelen, is op voorhand nog niet te zeggen. De evaluaties zullen
onderdeel zijn van het te nemen besluit. Wanneer er positieve evaluaties volgen, zal het
College (en indien nodig de raad) in de loop van 2021 gevraagd worden om structurele
inzet mogelijk te maken voor het vervolg.
Communicatie
Het STORM project is een ketenaanpak gemeenten,onderwijs, GGD, GGZ, Basisteam Jeugd
en gezin. In de media wordt de aanpak gezamenlijk gepresenteerd. Er volgt nog een
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persmoment waarop de diverse instanties een intentieverklaring ondertekenen. Dit moment zal
de officiële aftrap zijn van de doorontwikkeling van het regionale STORM-project.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
College van Burgemeester en Wethouders

Bijlage 1: Wat is het STORM-project
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