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Een land waar
niemand eenzaam
en radeloos sterft
door zelfdoding.

Onze Missie
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Voorwoord
Bestuurder Monique Kavelaars aan het woord

2020: wat een jaar. We zijn menig maal bij elkaar thuis over 
de vloer geweest, maar dan wel digitaal. Want terwijl 113 
plannen had voor 2020, bleek 2020 eigen plannen te hebben 
voor 113. Zo zal het velen zijn vergaan dit jaar.

Het jaar heeft van alle 113’ers veel extra’s gevraagd. Velen 
hebben vanaf maart grotendeels thuisgewerkt, terwijl collega’s 
van de hulpverlening in verband met de methode van werken 
wel op kantoor aan de slag waren. De veerkracht van ieder was 
groot. Nieuwe collega’s zijn gekomen en ook het management 
is geheel ingevuld. En we hebben ook afscheid genomen van 
vertrekkende collega’s: de nieuwe ambassadeurs van 113!

Veel stond – en staat nog – in het teken van vragen over wat 
komen gaat: wat is de impact van corona op het leven van 
mensen in het algemeen en op suïcidaliteit in het bijzonder? 
De pandemie heeft ook tot CANS geleid: de Commissie Actuele 
Nederlandse Suïcideregistratie. Dankzij dit multidisciplinaire 
samenwerkingsverband is de lang gekoesterde wens 
verwezenlijkt om te beschikken over actuele suïcidecijfers. 
Daardoor hebben we kunnen monitoren dat de vrees van 
toenames van suïcides vooralsnog gelukkig niet de werkelijk-
heid is geworden. 

Dit jaar zijn de telefoonnummers 113 en 0800-0113 aan ons 
toegekend: ook daarmee is een lang gekoesterde wens in 
vervulling gegaan.
We streven naar een beweging om samen met vele partijen 

breed in de samenleving te zorgen dat het taboe doorbroken 
wordt en suïcides voorkomen worden. Ook daarin zien we een 
ontwikkeling: steeds meer partijen nemen verantwoordelijk-
heid en willen met 113 het partnerschap aangaan. 
Aan de in 2020 tot stand gekomen derde Landelijke Agenda 
Suïcidepreventie (2021-2025) is gewerkt met meer partners 
dan ooit tevoren: suïcide voorkom je SAMEN! Het kabinet stelt 
24 mijoen beschikbaar voor de komende 5 jaar ter beschikking. 
In verband met de toenemende maatschappelijke vraag heeft 
de Tweede Kamer via een motie gezorgd voor uitbreiding van 
de capaciteit van de hulpverlening van 113.

Suïcidepreventie doe je samen, daarom is het belangrijk dat 
velen weten hoe je een gesprek kunt voeren. Bijna 13.000 mensen 
hebben de online training suïcidepreventie afgerond en 113.nl 
is 1,2 miljoen keer bezocht. Het aantal hulpvragen 
in de lijnen is met 22% toegenomen en de geholpen 
naamsbekendheid is met een procent gestegen naar 76%. 
Het wordt ook steeds duidelijker dat de maatschappelijke 
behoefte groter is dan 113 aan mogelijkheden heeft. 113 is 
intern hard aan de slag om een volgende stap te maken in 
doorontwikkeling als professionele organisatie met een 
stevigere backbone. 

Als eerbetoon aan de oprichter van 113 is de Jan Mokken-
stormprijs dit jaar voor het eerst uitgereikt. 
Ook voor de nieuwe kernwaarden van 113 is zijn legacy een 
inspiratie geweest: verbindend, volhardend, veerkrachtig en 

vooruitstrevend. Net voor de lockdown ben ik als nieuwe voor-
zitter van de raad van bestuur gestart. Rob van der Schoot heeft 
eind 2020 met een mooi afscheid – online weliswaar – afscheid 
genomen van 113 met veel waardering.

Veel waardering past ook onze partners en alle 113’ers: 
zonder jullie was en is suïcidepreventie niet mogelijk!

Monique Kavelaars
Bestuurder 113 Zelfmoordpreventie
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2020 in cijfers
Bekendheid in cijfers

2.093
Gatekeepers

129 
presentaties

Behandelsessies: 
10.800 

Hulpverlening

Meer
Hulpgesprekken
113.000 totaal

Via 
nieuwe nummer 

0800-0113

50%

22%

Hulpverlening

13.000
Deelnemers

Online Training
Suïcidepreventie

Vraagmaar.nl

Academy

8 Onderzoekpapers
gepubliceerd

Onderzoek

39%

Meer volgers op  
social media

Website bezoeken 
www.113.nl  

namen toe met:

Totaal 1,2 miljoen

50%
Communicatie
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It takes a society
to prevent a suicide.

Ons verhaal

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van  
suïcide. Onze missie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door 
zelfmoord. Wij zijn ervan overtuigd dat er jaarlijks honderden suïcides meer kunnen  
worden voorkomen wanneer zelfmoord beter bespreekbaar is en de zorg innovatie-
ver en menselijker wordt georganiseerd. 

Psychiater Jan Mokkenstorm zocht contact met verschillende organisaties en stich-
tingen die al langere tijd bezig waren om hulp te bieden aan mensen met suïcidale 
gedachten en gevoelens. Samen zetten zij een solide platform voor online zelfmoord-
preventie neer. Dit ging op 7 oktober 2009 live.

113 staat aan de kant van het leven en probeert te zoeken naar een uitweg uit de 
wanhoop. Hierbij spelen religieuze of ideologische achtergronden geen rol. Anoni-
miteit staat in de hulpverlening hoog in het vaandel en de mening van de hulpvrager 
wordt altijd gerespecteerd. 113 geeft geen advies over middelen of methoden waar-
mee mensen zichzelf om het leven kunnen brengen. 113 Zelfmoordpreventie is niet 
tegen euthanasie of hulp bij zelfdoding die binnen de huidige wettelijke kaders kan 
worden verleend. 113 adviseert mensen die meer willen weten over euthanasie of 
hulp bij zelfdoding om contact op te nemen met hun huisarts.
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Alleen samen kunnen 
we suïcide voorkomen

Onze visie

De missie en ambitie van 113 vragen om een landelijke, actiegerichte aanpak van 
suïcidepreventie, in nauwe samenwerking met anderen, die verder reikt dan morgen 
of overmorgen. 113 neemt hierin het voortouw: als zorgaanbieder én als knooppunt 
(of “hub”) van suïcidepreventie netwerken.

113 vormt suïcidepreventie netwerken (of stimuleert anderen daartoe) waarin bewezen 
effectieve en innovatieve maatregelen leiden tot radicale daling van het aantal 
suïcides in Nederland. Zorgverleners, wetenschappers, kwartiermakers, maar ook 
gemeenten en maatschappelijke organisaties werken in deze netwerken actiegericht 
samen aan suïcidepreventie.

De allerbelangrijkste sleutel tot succes is het realiseren van culturele verandering.  
Het heersende taboe moet worden doorbroken: suïcide, depressie en wanhoop  
moeten op een nuchtere en betrokken manier bespreekbaar zijn. Gelaten acceptatie 
van suïcide maakt plaats voor gerichte actie van mensen in de samenleving, in de 
hulpverlening, binnen organisaties, in de media, aan beleidstafels en in de politiek.
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Onze 
kernwaarden

113 Zelfmoordpreventie

Verbindend
 · Wij werken samen met naasten, nabestaanden en  

betrokken organisaties uit de hele maatschappij om  
suïcide te voorkomen

 · Wij zijn bewust van ieders rol, behoefte en ambitie met betrekking tot 
suïcidepreventie en weten daarop aan te sluiten

 · Wij werken multidisciplinair en betrekken andere of  
specifieke expertise

 · Wij respecteren de ander en erkennen ieders eigenheid 

Volhardend
 · Wij zijn doortastend, zetten door, bijten ons vast en laten niet meer 

los maar verliezen daarin nooit de mens uit het oog
 · Wij stoppen pas als suïcidepreventie vanzelfsprekend is
 · Wij hebben lef, nemen weerstand serieus en reflecteren continue op 

ons eigen handelen 

Vooruitstrevend
 · Kennis en wetenschappelijk onderzoek zien we als de  

basis voor innovatie
 · Wij durven te innoveren, pionieren en blijven ons,  

voortdurend in verbinding met anderen, ontwikkelen
 · Wij stellen initiatieven in de samenleving voorop en ondersteunen 

naar behoefte met handen, kennis en expertise

Veerkrachtig
 · Wij zorgen goed voor elkaar en anderen.  

Zelfzorg is de basis van zelfmoordpreventie
 · Wij zijn proactief in het bewaken van persoonlijke grenzen
 · Door het creëren van een veilige omgeving maken we  

het mogelijk om energie te behouden
 · Samenwerking is de basis voor veerkracht, wij willen en  

kunnen niet zonder anderen zelfmoord voorkomen
 · Veiligheid is de voorwaarde voor goed en betrokken werkgever,-  

en werknemerschap waarin talenten ten volle kunnen worden benut, 
en tegenslagen kunnen worden opgevangen

 · Wij zijn open en transparant en contact met de ander houdt ons 
scherp op de werkvloer, in de hulpverlening en in het overleg met 
onze samenwerkingspartners
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Dankt alle samenwerkingspartners,
vrijwilligers, actievoerders en donateurs.

Suïcidepreventie doe je samen.
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Hulpgesprekken

In 2020 werden ruim 22% méér hulpgesprekken (chat en telefonie) gevoerd dan het jaar 
ervoor. De ruim 113.00 gesprekken lagen in lijn met de prognose voor 2020. 
 
Waar de op basis van de voorgaande jaren verwachte groei in hulpvragen  aanvankelijk 
uitbleef, was aan het eind van het jaar een duidelijke stijging zichtbaar waarbij in het 
laatste kwartaal de aantallen gesprekken elke maand steeds verder boven de 10.000 
uit zijn gekomen.  
 
De groei in bereikbaarheid naar 95% is tot en met het 4e kwartaal achtergebleven. 
Hierin werd o.a. het effect van de tweede coronagolf zichtbaar. De efficiëntie van de 
hulpverlening leed onder de quarantainemaatregelen: er werd meer vanuit huis gewerkt 
(zeker onder invloed van de tweede lockdown) en de benodigde face-to-face aansturing 
en ondersteuning van thuiswerkende collega’s was moeilijker te realiseren. Ook leidde 
de aanhoudende vertraging in de oplevering van het Next Level Behandelplatform, de 
applicatie die het werken in de hulplijnen beter moet ondersteunen, tot een vertraging 
in de benodigde efficiëntieslag.  

Gemiddeld werd in 2020 76% van de hulpvragers via chat en telefonie bij de eerste 
oproep te woord gestaan. De groei naar 85% (gemiddelde percentage beantwoorde 
crisisoproepen dag en nacht) bij een toegenomen naamsbekendheid van 60% in 2020 
is daarmee niet behaald. 

113 Afdelingen: Hulpverlening

Meer
Hulpgesprekken
113.921 totaal

Via 
nieuwe nummer 

0800-0113

50%

22%
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Aantal behandelsessies 
onder prognose 

10.800 i.p.v. 15.000 

Behandelsessies
Tot en met het vierde kwartaal zijn er 10.792 online therapiegesprekken 
gerealiseerd. In het vierde kwartaal was er een stijging te zien in het 
aantal therapiesessies, deels toe te schrijven aan een grotere vraag.  
 
Bovendien is hard gewerkt aan een nieuw protocol voor de online 
behandeling van suïcidaal gedrag. Alle behandelaren werden in 
het nieuwe protocol getraind, kregen daarin meer supervisie en 
organiseerden de therapiediensten efficiënter, waardoor niet alleen 
de kwaliteit van de online therapie werd verbeterd maar ook de 
drop-out en no-show afnamen. 

113 Afdelingen: Hulpverlening
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Statistieken Hulpverlening Totaal

Hulplijngesprekken (telefoon en chat)

2020 113.921

2019 93.235

2018 70.316

2017 53.307

2016 31.915

2015 25.723
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Overige
Activiteiten
 · Sinds de lancering van het gratis 0800-nummer en het nummer 113,  

zien wij een toename in het aantal hulpvragen. Daarbij wordt bij de  
helft van de hulpvragen gebruik gemaakt van het gratis 0800-nummer  
en ruim een derde komt binnen via het nieuwe nummer 113.  
Nog maar een tiende komt binnen op het oude 0900-nummer.  

 · In het afgelopen jaar is motiverende gespreksvoering toegevoegd  
aan de basistraining voor de hulplijnmedewerkers en zijn alle  
hulplijnmedewerkers getraind in motiverende gespreksvoering,  
waardoor niet alleen de kwaliteit van de gesprekken verder verbeterd  
is, maar ook de efficiëntie van de gevoerde gesprekken omhoog is gegaan.  
Een volgende stap is het kwantificeren van deze ontwikkeling. 

113 Afdelingen: Hulpverlening

“ 113 Zelfmoordpreventie wil samen met 
tal van partners binnen en buiten de zorg 
werken aan minder suïcidepogingen en 
minder suïcides.” 

Monique Kavelaars 
Bestuurder 
113 Zelfmoordpreventie

Ruim helft via 
0800-0113
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In deze editie van werken bij 113 praten we met 
Yasmijn, hulpverlener en floormanager. In haar da-
gelijkse werkzaamheden op de werkvloer praat ze 
met hulpvragers via de hulplijn en chat én is ze ver-
antwoordelijk voor het reilen en zeilen van andere 
hulpverleners. We vroegen Yasmijn een stel vragen 
om meer te weten te komen over hoe ze bij 113 
terecht is gekomen en wat elke dag weer anders 
maakt.

Hoi Yasmijn! Leuk dat we je even kunnen spreken.  
Kun je eens wat meer vertellen over jezelf en welke  
rol je vervult binnen 113?
Ik ben Yasmijn en ik werk nu 2.5 jaar bij 113 als Hulp-
verlener 1, wat inhoudt dat ik werk in de hulplijn en 
als floormanager. Verder begeleid ik stagiairs en vrij-
willigers, en geef ik ook af en toe workshops of voor-
lichtingen namens 113.

Hoe ben je bij 113 terecht gekomen en wat trok je 
aan?
Ik heb in mijn studie het geluk gehad dat ik een Mas-
terclass Suïcidepreventie kon volgen van suïcide-ex-
pert en hoogleraar Ad Kerkhof. Toen ik vervolgens op 
zoek was naar een masterstage en 113 voorbij zag 
komen was de keuze snel gemaakt. 

Ik zocht toen een uitdagende, niet doorsnee stage-
plek en die heb ik bij 113 dubbel en dwars gevonden! 

Na mijn stage ben ik aangenomen als hulpverlener.
Welke dingen heb je geleerd bij 113 en hoe denk je 
dat deze later nog goed van pas kunnen komen?
Ik heb geleerd bij 113 om rustig te blijven. Ik had van 
nature geen stalen zenuwen, maar die heb ik abso-
luut wel gekregen hier. In mijn 2,5 jaar ben ik stand-
vastiger geworden. Ik voel en weet wat ik doe, en kan 
snel consequenties inschatten. Ik heb dit hier kunnen 
ontwikkelen omdat elke seconde soms telt, en je wel 
moet weten wat je doet. 

Welke opleidingen en werkervaringen hebben je 
naar je baan bij 113 geleid?
Ik heb de master Klinische Psychologie gedaan. Wer-
ken in de ggz als psycholoog trekt me alleen niet zo, 
dus 113 is een perfecte eerste ‘echte’ werkplek voor 
mij!

113 helpt hulpvragers via de chat en telefoon, 
hoe wissel je dat eigenlijk af als hulpverlener?
Vaak zijn diensten heel gevarieerd. Ik doe niet heel 
veel gesprekken zelf, minder dan toen ik stage liep, 
omdat er ook veel andere taken zijn die mijn aan-
dacht vragen. Meestal doe ik wel een aantal uur tria-
ge – dat is de centrale plek waar alle chats binnenko-
men waar hulpvragers een paar vragen krijgen over 
hun veiligheid – en verder overleg ik met de floorma-
nager waar ik nodig ben.
Als hulpverlener wordt je bijvoorbeeld vaak ge-
vraagd voor chats die net ietsje uitdagender zijn en 

spring je bij als een stagiair of vrijwilliger er even niet 
uitkomt.  
Af en toe kan ik echt uitkijken naar een hele dag bel-
len. Je maakt heel wat mee en ik vind het altijd weer 
interessant om samen met een hulpvrager te onder-
zoeken hoe ik diegene kan helpen. Waar ik in het 
begin bellen nog wel eens spannend vond heeft het 
nu mijn voorkeur over chatten. Je maakt veel sneller 
contact en kan iemand echt bereiken.

113 Zelfmoordpreventie heeft het wel eens over 
‘een koel hoofd en een warm hart’, hoe zie jij jezelf 
hier in terug?
Ik schrik niet gauw (meer) van heftige situaties, maar 
het is ook niet alsof niks me raakt. Daarin zie ik bij 
mezelf dat ik een koel hoofd heb en een warm hart. 
Vaak hebben hulpvragers dat ook nodig, dat iemand 
even met ze meeleeft, maar ze ook met behulp van 
de juiste vragen of reflecties weer een andere rich-
ting op stuurt of aan het denken zet.

113 Afdelingen: Hulpverlening

In gesprek met Yasmijn,
Hulpverlener bij 113.
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“ Als je suïcide bespreekbaar 
maakt, is ongelooflijk veel 
leed te voorkomen.”

– Jan Mokkenstorm † 
Psychiater, Oprichter 
113 Zelfmoordpreventie
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Communicatie

Voorlichting, 
bewustwording 

en advies

Externe pers: veiligheid, taboedoorbrekende verhalen,  
gespreksbevordering: In 2020 heeft de afdeling Marketing 
Communicatie veel media-aandacht gegenereerd. Eén van 
de hoogtepunten was de publiciteit rond het Jongerenon-
derzoek in januari. Dit resulteerde in optredens van 113 bij 
Jinek, Radio 1, alle NOS journaals en artikelen in onder meer 
NRC en Metro. Ook was er via NOS op 3 speciale aandacht 
voor lhbti’ers. In de berichtgeving stimuleerden we het ge-
sprek over suïcidaliteit in de samenleving. Samen hadden de 
uitzendingen een bereik van meer dan 4 miljoen kijkers. 

Verder bereikten we landelijke media met corona- 
gerelateerde publiciteit rond suïcidepreventie: in het NOS 
Achtuurjournaal, bij BEAU en in meerdere publicaties, waar-
onder in Volkskrant, bij Radio 1, in Telegraaf, in Linda, Libelle, 
Cosmo en Trouw. 

Inhoudelijk stond preventie centraal met als kernboodschap 
‘praat erover’ en verwijzingen naar de online training suïcide-
preventie op www.vraagmaar.nl, zoals in NRC, Jan Magazine, 
Volkskrant en 3FM. 113 Zelfmoordpreventie duidde ook de 
ontwikkelingen rond suïcidaliteit in relatie tot schuldenpro-
blematiek en corona in onder meer BNR en Radio 1. In 2020 
had de afdeling Communicatie circa 300 generieke contac-
ten met journalisten en makers ten behoeve van 

veilige berichtgeving en droeg bij aan diverse tv-producties. 
Een kleine greep eruit: de documentaire ‘10 jaar later’ van 
Merlijn Kamerling, ‘Waarom bleef je niet voor mij’, ‘Ik mis je’ 
(EO), EenVandaag, BNN VARA/ BOOS over jongeren en  
euthanasie, de documentaire ‘De onbegrijpelijke dood van 
Mitchel’, het overlijden van influencer Bea door zelfmoord 
en NTR’s ‘Danny op straat’ over risicovolle fora.

Nieuwe nummers 113 en (gratis) 0800-0113: 
In juli zijn de twee nieuwe nummers succesvol gelanceerd. 
Circa 85% van de telefoontjes bij de hulplijn komt binnen via 
de nieuwe nummers, 50% op 0800-0113 en 15% op 113.

Geholpen naamsbekendheid 76%: 
Ten aanzien van de doelstelling naamsbekendheid "50% van 
mensen van middelbare leeftijd kent 113 Zelfmoordpreventie" 
is dit het resultaat: onder 55-64 jarigen is 70% bekend met 
113 Zelfmoordpreventie. Onder 65-plussers is dat 68%. 

113 Afdelingen: Communicatie
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Social bereik: In 2020 is een nieuwe social content en ge-
bruikersstrategie geoperationaliseerd en waren er diverse 
social campagnes. De nieuwe aanpak leidde tot een enorme 
stijging van volgers: 39% meer ten opzichte van 2019. Voor-
beeld is de social actie op de Wereld Suïcide Preventie Dag, 
deze ging viral en werd gedeeld door o.a. de Politie, hetgeen 
resulteerde in een bereik van een half miljoen mensen.

Website/ online marketing: Dankzij diverse online marke-
ting activiteiten werd de prognose ten behoeve van online 
sessies ruim behaald. Tevens werd in 2020 kwantitatief ge-
bruikers onderzoek verricht en de online content geschoond. 
Daarnaast werd het strategisch PVA ten behoeve van de 
doorontwikkeling van de website gerealiseerd welke in 2021 
wordt afgerond. Aan het begin van de coronapandemie 
werd de homepage heringedeeld en doelgroep-specifiek 
aangepast naar: hulpvragers, naasten en (zorg)professionals.

Doelgroep-specifieke (media)acties en (online tools:
 ‘Queer!’, een virtueel event voor lhbti’ers, werd georgani-
seerd in samenwerking met kwartiermakers en Academy. 
Tevens werd een campagne voor de gratis onlinetraining su-
icidepreventie gevoerd, gericht op mannen van middelbare 
leeftijd en hun naasten, met als resultaat bijna 13.000 men-
sen die de training afmaakten (ruim boven de prognose à 
5K). 

Er zijn verschillende online tools opgeleverd voor (zorg)
professionals zoals de Toolbox voor Supranet  Communi-
ty, een nieuwe versie voor SURE-Net, CANS publicaties. Voor 
en door (zorg)professionals werd een nieuwe nieuwsbrief 
ontwikkeld. Verder is er online, in samenwerking met kwar-
tiermakers en onderzoekers, nieuwe content gecreëerd: 
voor onderwijs en corona en  voor agrariërs. Voor de GGZ 
is een online toolkit geactiveerd.

Interne communicatie, kernwaarden en loyalty:
 Voor 113 werden nieuwe kernwaarden geformuleerd en 
geladen middels workshops. Een nieuwe interne communi-
catiestrategie is geïmplementeerd en er is een loyalty pro-
gramma ontwikkeld voor oud-medewerkers.

39%

Meer volgers op  
social media

Website bezoeken 
www.113.nl  

namen toe met:

Totaal 1,2 miljoen

50%

113 Afdelingen: Communicatie

“ Merlijn en ik gingen ‘aan’ op het idee om er 
toch iets mee te doen en voerden verschillende 
gesprekken met meerdere mensen. En daar 
voelden we allebei toch een noodzaak  
opkomen. Om te delen, om te zorgen dat  
mensen wél gaan praten, hulp gaan zoeken. 
Om het uit de taboesfeer te halen.” 

Isa Hoes
Toen ik je zag
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Website bezoek 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bezoeken 150.535 142.898 158.651 168.952 225.014 256.045 369.815 518.024 781.784 1.071.397 1.207.330

Unieke bezoekers 79.480 82.192 101.376 113.735 155.501 185.863 278.266 412.196 615.14 853.908 962.215

Pageviews 916.312 760.801 871.013 983.657 1.321.718 1.534.840 1.786.116 1.242.453 1.644.379 2.177.502 2.286.259

Bezoek aantallen 
2020 Jan Feb Maart Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal

Sessies 112.090 93.415 85.385 89.886 88.086 87.906 148.167 82.787 102.554 105.289 105.071 106.694 1.207.330

Gebruikers 89.044 69.102 67.829 72.412 68.722 70.178 124.732 65.061 81.466 84.997 82.821 85.851 962.215

Pageviews 214.749 180.158 162.598 170.144 168.694 170.685 247.021 168.724 200.038 197.857 203.798 201.793 2.286.259

Prognose
2020 sessies 66.667 66.667 66.666 66.667 66.667 66.666 66.667 66.667 66.666 66.667 66.667 66.666 800.00

Statistiek website

In 2020 50% meer sessies dan prognose

113 Afdelingen: Communicatie
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Socials 2010 2011 2012 2013

2011 149 453 346 948

2012 278 637 442 1.357

2013 498 889 559 1.946

2014 846 1.159 703 2.708

2015 1.496 1.510 801 3.807

2016 3.338 1.967 996 6.301

2017 5.883 2.564 1.516 9.963

2018 7.229 3.178 4.322 14.729

2019 8.226 3.702 10.400 22.328

2020 9.380 4.090 17.500 30.970

Stijging van 39%  
social leden ten opzichte 

van 2019
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 · Prognose voor het aantal website-sessies 2020 was 800.000, dat is ruimschoots 
gehaald met ruim 1,2 miljoen gebruikerssessies (51% boven prognose).

 · Social sessies: 30.970 (een toename van 39% ten opzichte van 2019).
 · LinkedIn: 68% meer leden dan in 2019.
 · Er zijn 79.732 zelftests afgenomen in 2020, met als onderverdeling: 

 ∙   Tests zelfmoordgedachten: 51.858
 ∙   Tests depressie:     22.013
 ∙   Tests angst:        5.861
     * Het aantal van juni is een schatting vanwege technische transitie naar een ander systeem.

Totaal aantal zelftests

Statistiek website (vervolg)
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Bezoek aantallen 2020 Jan Feb Maart Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal

 Training gestart (unieke gebruikers) 3.407 2.333 2.054  2.429 1.626 1.504 1.339 1.105 1.486  1.442  1.564  1.714   22.003

 Training afgerond (unieke gebruikers) 1.376 1.085 1.212 1549 1.036 937  833 705  943  952 1.114  1.075 12.817

De prognose voor 2020 is ruimschoots gerealiseerd. De betaalde online campagne voor de online training was al in Q1 afgerond.  
Voor conversie is voornamelijk free publicity ingezet. En met succes want het aantal unieke gebruikers groeit nog steeds. De training 
wordt gemiddeld met een 4.4 (van de 5 sterren) beoordeeld en met 4.5 op de vraag of iemand ‘m bij anderen aan zou bevelen.

Prognose 2020: 5.000 afgeronde online trainingen:
 totaal in 2020 bijna 13.000 afgeronde trainingen dan prognose

Statistiek Online Training Suïcidepreventie
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Voorlichting

Visie en strategie 113 Academy
In het verlengde van de nieuwe strategische posi-
tionering van 113 Zelfmoordpreventie als netwerk-
organisatie en kenniscentrum is in Q4 de visie ten 
aanzien van 113 Academy herijkt. Concreet be-
tekent dit dat Academy samen met partners ont-
wikkelt en, zodra haalbaar, trainen meer aan het 
netwerk zelf wordt overgelaten. Echter, om in de 
behoeften te voorzien, blijft trainen via de trainer-
spool een belangrijk onderdeel van Academy, dat 
wordt dus niet ineens losgelaten.  

Presentaties en workshops, in 2020 begroot: 
150 presentaties en workshops, 10.000 bezoekers

In 2020 gerealiseerd:  
129 presentaties en workshops (86% van jaar-
prognose), 2.889 bezoekers (29% van jaarprogno-
se).

Gatekeepertrainingen, in 2020 begroot:

260 trainingen en 3.400 deelnemers 
In 2020 gerealiseerd: 
221 trainingen (85% van jaarprognose) en 2.093 
deelnemers (62% van jaarprognose). Als gevolg 
van corona vallen de aantallen lager uit.   

Doorontwikkeling van de gatekeeperstrainingen: 
In 2020 is de gatekeepertraining versneld ook 
virtueel ontwikkeld. Hiermee is veel gewerkt in 
2020. Daarnaast is de basistraining GGZ (opvolger 
van de PIT-stop training en op basis van de gate-
keepertraining) klaar voor gebruik. 

113 Afdelingen

GTK per sector
Deelnemers

2020
(jan-dec)

Aantal 
trainingen

Deelnemers
2019

(jan-dec)

Aantal 
trainingen

Zorg 1.344 2.151

Onderwijs 553 912

Sociaaleconomisch 
(incl. politie) 169 524

Totaal 2.093 221 3.587 291

0 1000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Totaal
2020

Totaal
2019

2.899

Geschat aantal aanwezigen voorlichting

7.500

113 Afdelingen: Academy

2.093
Gatekeepers

Ondanks Corona
toch nog bijna 
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Onderzoek

Inzichtelijk maken 
van suïcidecijfers 

in Nederland  

Cijfers zelfdoding in Nederland
Elk jaar publiceert 113 op 10 september “Cijfers zelfdoding in Nederland”  
op de website, waar de cijfers zijn gepresenteerd in overzichtelijke visuals.

CANS
Zorgen over een mogelijke toename in suïcides sinds de Coronacrisis zijn voor 
113 Zelfmoordpreventie aanleiding geweest om in maart 2020 de Commissie 
Actuele Nederlandse Suïcideregistratie op te richten. De commissieleden 
(Registratienetwerk Forensische Geneeskunde, Nationale Politie, ProRail, NS, 
IGJ, GGZ Nederland, initiatiefgroep Zero Suicide, FARR, Supranet GGZ, vak-
groep Forensische Geneeskunde GGD GHOR NL, LOT-C, landelijk netwerk 
ziekenhuizen, CBS en 113 Zelfmoordpreventie) delen het aantal suïcides en 
geven een duiding aan de cijfers. Over de periode tot en met december 2020 
constateren de commissieleden geen toename van het totaal aantal suïcides 
in Nederland. CANS zal suïcides in Nederland wekelijks blijven monitoren om 
een mogelijk toenemende trend zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren.

113 Afdelingen: Onderzoek
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Onderzoek  
hulpverlening 113

 · Bijna 9000 hulplijngesprekken/chats zijn geana-
lyseerd met geavanceerde tekstanalyses (Natural 
Language Processing). Diverse algoritmen zijn 
toegepast om de gespreksonderwerpen te bepa-
len in de periode december 2019 tot juni 2020. 
Getoetst is welke gespreksonderwerpen meer of 
minder besproken werden vóór en ná de invoer 
van de Corona maatregelen (medio maart 2020). 
De resultaten laten een toename van gesprekken 
over angst en paniek zien bij mannen en een af-
name van het vertrouwen in zichzelf of de ander 
bij jongeren. Het onderzoek naar gespreksonder-
werpen in de hulplijn van 113 Zelfmoordpreventie 
voor en tijdens COVID-19 is beschreven in deze 
factsheet.   

 · Ook heeft 113 onderzoek gedaan naar de effec-
tiviteit van motiverende gespreksvoering in de 
hulplijn van 113. De resultaten van dit onderzoek 
worden in 2021 verwacht. 

 · Een prototype is gemaakt door 3 masterstuden-
ten van TU Delft van een interactieve zelftest die 
in 2021 uitgetest gaat worden in een experiment 
met bezoekers van de website van 113, na goed-
keuring door de Medisch Ethische Toetsingscom-
missie. Doel van het experiment is om te onder-
zoeken of een interactieve zelftest leidt tot meer 
contact met de hulplijn van 113 dan de huidige 
zelftest, met name van de moeilijk bereikbare 
groepen zoals mannen van middelbare leeftijd.  

 · Er is een onderzoek gestart samen met de hul-
plijn in Vlaanderen: ‘De impact van COVID-19 
op de suïcidepreventie hulplijn in Nederland en 
Vlaanderen’. Beide hulplijnen onderzoeken vanaf 
augustus 2020 hoeveel hulplijngesprekken over 
Corona-gerelateerde problemen gaan en welke 
problemen het vaakst besproken worden in de 
gesprekken met hulpvragers.    

113 Afdelingen: Onderzoek
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Overige highlights 
team onderzoek 2020 

Suïcidepreventie toolkit GGZ 
Sinds oktober 2020 kunnen ggz-professio-
nals gebruik maken van de Suicidepreventie 
toolkit, die ontwikkeld is door 113, samen 
met Alii, ggz-professionals en ervaringsdes-
kundigen en vrij verkrijgbaar is via de web-
site van 113. De toolkit is gemaakt ter onder-
steuning bij het herkennen, bespreekbaar 
maken en behandelen van suïcidaliteit. Deze 
toolkit wordt continu doorontwikkeld en ge-
updatet met de laatste evidentie en actief 
geïmplementeerd in teams binnen GGZ in-
stellingen via Supranet GGZ. De eerste pilots 
binnen GGZ instellingen starten in 2021. 

Psychologische autopsie na suïcides  
op het spoor
Elk jaar overlijden gemiddeld 200 Nederlan-
ders door suïcide via de trein of de metro. 

Zorgelijk is dat er een oververtegenwoordi-
ging van deze methode is onder jongeren 
(9% van de slachtoffers in Nederland is jon-
ger dan 20 jaar). Preventieve maatregelen op 
risicolocaties, zoals hekken, schrikverlichting 
en borden van 113 Zelfmoordpreventie, heb-
ben vermoedelijk bijgedragen aan een 10% 
daling in 2018, die behouden bleef in 2019. 
Naast de fysieke maatregelen aan het spoor 
worden suïcides ook voorkomen door het 
opleiden van personeel, betere ketensamen-
werking en beïnvloeding van de maatschap-
pij door o.a. publiekscampagnes. Om deze 
vormen van preventie goed te organiseren 
is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in 
de omstandigheden, voorafgaande gebeur-
tenissen en persoonlijke risicofactoren die 
tot de zelfdoding hebben geleid. In 2020 is 
samen met Prorail en NS een onderzoekspro-

tocol geschreven voor een Psychologische 
Autopsie studie na suïcides op het spoor, dat 
na goedkeuring door de METC zal starten in 
2021.

Suïcidepreventie binnen de JeugdzorgPlus
Door eenduidig en systematisch te monito-
ren kan er gezamenlijk geleerd worden om 
suïcides en suïcidaal gedrag in Jeugdzorg-
Plus instellingen in Nederland terug te drin-
gen. In 2020 zijn vragenlijsten uitgezet onder 
JeugdzorgPlus medewerkers en behandela-
ren Kinder- en Jeugdpsychiatrie, met als doel 
om te komen tot een breed gedragen mini-
male dataset en definities van indicatoren die 
elke JeugdzorgPlus  instelling in Nederland 
gaat registreren. Hier zijn 9 indicatoren uit 
voort gekomen voor de minimale dataset, 
die vervolgens in 2 focusgroepen zijn be-

sproken. In 2021 wordt deze dataset  
uitgetest in een pilotstudie. 

Ontwikkeling van een wetenschappelijke
internet catalogus suïcidepreventie
De eerste versie van de catalogus van al 
het suïcide onderzoek in Nederland in de 
afgelopen 10 jaar is afgerond en in 2020 
doorontwikkeld. Het wordt geüpdatet met 
lopend onderzoek in januari 2021.

113 Afdelingen: Onderzoek
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(inter)nationale publicaties van 
onderzoekers van 113 in 2020

113 Afdelingen Onderzoek

8 Onderzoekpapers
gepubliceerd

Van der Burgt, M., Beekman, A., Hoogendoorn, a., Berkelmans, G., Franx, G., Gilissen, R. (2020).  

The impact of a suicide prevention awareness campaign on stigma, taboo and attitudes towards  

professional help-seeking. Journal of Affective Disorders. doi.org/10.1016/j.jad.2020.11.024 

Elzinga, E., de Kruif, A.J.T.C.M., de Beurs, D.P., Beekman, A.T.F., Franx, G., Gilissen, R. (2020).  

Engaging primary care professionals in suicide prevention: A qualitative study. PLoS One 15, e0242540 

Hu, M.X., Palantza, C., Setkowski, K., Gilissen, R., Karyotaki, E., Cuijpers, P., Riper, H., De Beurs, 

D., Nuij, C., Christensen, H., Calear, A.L., Werner-Seidler, A., Hoogendoorn, A.W., Van Balkom, A., 

Eikelenboom, M., Smit, J.H., Van Ballegooijen, W. (2020). 

Comprehensive database and individual patient data meta-analysis of randomized controlled trials 

on psychotherapies reducing suicidal thoughts and behavior: study protocol. 

BMJ Open. doi: 10.1136/bmjopen-2020-037566 

Setkowski, K., Gilissen, R., Franx, G., Mokkenstorm, J. K., van den Ouwelant, A., & van Balkom, A. (2020). 

Praktijkvariatie op het gebied van suïcidepreventie in de Nederlandse ggz 

[Practice variation in the field of suicide prevention in Dutch mental healthcare]. 

Tijdschrift voor psychiatrie, 62(6), 439–447. 

Mérelle, S., Van Bergen, D., Looijmans, M., Balt, E., Rasing, S., van Domburgh, L., Nauta, M.,  

Sijperda, O., Mulder, W., Gilissen, R., Franx, G., Creemers, D., & Popma, A. (2020). 

A multi-method psychological autopsy study on youth suicides in the Netherlands in 2017: 

Feasibility, main outcomes, and recommendations. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7451645/ 

van Mens, K., Elzinga, E., Nielen, M., Lokkerbol, J., Poortvliet, R., Donker, G., Heins, M., Korevaar, J., 

Dückers, M., Aussems, C., Helbich, M., Tiemens, B., Gilissen, R., Beekman, A., & de Beurs, D. (2020). 

Applying machine learning on health record data from general practitioners to predict suicidality. 

Internet interventions, 21, 100337. 

Berkelmans, B., van der Mei, R., Bhulai, S., Mérelle, S., Gilissen, R. (2020). 

Demographic Risk Factors for Suicide among Youths in the Netherlands. 

Int J Environ Res Public Health, 17(4):1182 

Setkowski, K., van Balkom, A., Dongelmans, D., Gilissen, R.  (2020).  

Prioritizing suicide prevention guideline recommendations in specialist mental healthcare:  

a Delphi study.  BMC Psychiatry 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032720329542
https://journals.plos.org/plosone/article/citation?id=10.1371/journal.pone.0242540
BMJ Open. doi: 10.1136/bmjopen-2020-037566 
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/553/articles/12209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7451645/  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782920301032
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/4/1182
https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-020-2465-0
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Landelijke Agenda Suïcidepreventie en SUPRANET Highlights 2020
113 Afdelingen Landelijke Agenda

Resultaten in de diverse domeinen 

Veilige berichtgeving door media  · Er was wederom continu contact met de media. Praktisch alle berichtgeving over suïcide verwijst naar de hulplijn van 113 Zelfmoordpreventie. 
 · Richtlijnen voor veilige berichtgeving worden steeds meer gebruikt.

Trainingen en workshops

 · In veel gemeenten en regio’s werden door de GGD en GGZ gatekeepertrainingen georganiseerd, al dan niet door 113-trainers. 
 · Binnen steeds meer individuele scholen worden medewerkers getraind. 
 · Suïcidepreventie trainingen en workshops werden gegeven binnen het UWV, politie, deurwaarders, woningcorporaties, lokale belastinginvorderaars, Kredietbank Nederland.  
 · 113 Zelfmoordpreventie introduceerde een workshop suïcidepreventie voor personeel op de SEH in een aantal ziekenhuizen. 
 · Begin 2020 is de online-training suïcidepreventie gelanceerd en werd gestart met de herziening van de PITSTOP training.  

GGZ/  jeugdzorg  

 · Stichting SUPRANET GGZ bracht 2 rapportages uit en organiseerde webinars over het samenwerken met naasten en het gebruik van een veiligheidsplan.
 · Met de Nederlandse ggz werd intensief samengewerkt aan het agenderen van suïcidepreventie onder de lidinstellingen.
 · Met partners in de jeugdzorg, betrokken bij het traject ‘In contact blijven’ werd opgetrokken bij het inrichten van een lerend systeem. 
 · Gebouwveiligheid in de GGZ-instelling kreeg opnieuw vorm binnen het netwerk van instellingen, onder leiding van TNO. 

Ziekenhuizen  · In 2020 waren ongeveer 20 ziekenhuizen betrokken bij het 113 netwerk Ziekenhuizen. Zij werden online begeleid, ondanks de Corona-drukte.

Gemeenten, GGD  · Binnen SUPRANET Community waren in 2020 10 GGD-regio’s bezig met een regionale suïcidepreventie aanpak. 

Sociaal-economische sector  
 · Suïcidepreventie trainingen en workshops (zie hierboven).
 · Er werden 2 netwerkbijeenkomsten gehouden door een tiental landelijke partijen, o.a. over de zorgen veroorzaakt door de Coronacrisis.
 · 113 Zelfmoordpreventie had meerdere malen overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Agrarische sector    · 113 Zelfmoordpreventie had meerdere malen overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over afstemming van activiteiten. 

Onderwijs  

 · In het VO, MBO, HBO en WO wordt op verschillende niveaus, landelijk zowel als regionaal, gewerkt aan het inbedden van suïcidepreventie t.b.v.  
leerlingen, studenten en personeel in het sociaal veiligheidsbeleid. 

 · Het programma Strong Teens and Resilient Minds (STORM) van GGZ Oost Brabant werd besproken in de media en Tweede Kamer, met als doel landelijke uitrol van het programma. 
 · 113 Zelfmoordpreventie had meerdere malen overleg met het ministerie van Onderwijs. 
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HR
113 Afdelingen: HR

113 is volop in transitie. Het is van belang dat 113 een 
stabiele organisatie wordt om te kunnen bewerkstellin-
gen dat niemand eenzaam en radeloos sterft door zelf-
doding. 
 
In 2020 zijn we gestart met personeelsinformatiesysteem 
(Motion) om de administratieve HR-processen op orde te 
brengen. Met dit systeem is er een basis gelegd voor de 
verdere professionalisering van de HR-administratie. Van-
uit hier zal in de komende jaren worden gewerkt aan een 
meer gestroomlijnde HR-ondersteuning aan manage-
ment en medewerkers van 113. 
 
In 2020 is in maart een nieuwe voorzitter van de raad van 
bestuur in dienst getreden, Monique Kavelaars. Zij vormt 
vanaf maart samen met Rob van der Schoot de raad van 
bestuur van 113.  Daarnaast kent 113 een Raad van Toe-
zicht. 
 
De instroom van stagiairs en nieuwe medewerkers vol-
doet aan de vraag van de organisatie. 

Wat is er gebeurd in 2020
De salarisverwerking gebeurt nu vanuit Motion door 113 
zelf.  Het selfservice deel voor medewerkers is live gegaan 
waardoor medewerkers zelf een aantal zaken kunnen 
regelen en inzien, zoals verlofstand opvragen of ouder-
schapsverlof aanvragen.  
 
Vanwege de corona uitbraak is er een aantal beleidszaken 
ontwikkeld, zoals thuiswerkbeleid met aangepaste reiskos-
tenvergoeding voor thuiswerkdagen en een thuiswerkver-
goeding. 
 
Ander beleid dat in 2020 is ontwikkeld en geïmplemen-
teerd zijn de exitgesprekken, de gesprekscyclus, thuiswer-
ken en de fietsregeling. 
 
Het plan van aanpak vanuit de RI&E is opgesteld, goedge-
keurd door de OR en er is een start gemaakt met de uitvoe-
ring hiervan. Per kwartaal wordt de voortgang van de uit-
voering van het plan van aanpak met de OR geëvalueerd.    

Ziekteverzuim daalt van 7,6% in 
2019 naar 6,1% in 2020

Medewerkers
Loondienst Aantal Fte

Eind 2020 115 89,6

Eind 2019 109 85

Eind 2018 84 66

Eind 2017 65 47

Eind 2016 43 29

Eind 2015 29 19
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Bestuur, juridisch  
en overig
 · De Staatssecretaris van VWS heeft een werkbezoek gebracht, alsook – virtueel in corona-

tijd – Kamerleden vanuit meerdere partijen. 
 · 113 neemt deel aan het door VWS vanwege corona ingestelde koepeloverleg GGZ.
 · 113 bevindt zich in de ontwikkeling van start up naar scale up:

∙   meerjaren strategiedocument is opgesteld.
∙    voor het jaarplan is overgestapt op de A3-methodiek (middel en filosofie voor  

strategie ontwikkeling voor implementatie met als motto: meer sturing,  
te bereiken met minder papier).

∙    een MD-traject is gestart, gericht op het vanuit een collectieve en heldere visie  
op 113 als team van bestuurders en managers gezamenlijk leiding geven aan  
de ontwikkeling van medewerkers en organisatie.

∙    er zijn nieuwe kernwaarden vastgesteld: Volhardend, Vooruitstrevend,  
Veerkrachtig en Verbindend.

 · Initiatiefwetgeving is gestart om suïcidepreventie een basis te geven in de Wet publieke 
gezondheid, een belangrijke stap in het geven van invulling aan het recht op leven.  
Eind november is een Rondetafelgesprek gevoerd met de belangrijkste stakeholders. 

 · 113 heeft zesmaal via internetconsultatie gereageerd op voorgenomen beleid en  
wetgeving, zodat rekening kan worden gehouden met suïcidepreventie (overzicht).

113 Afdelingen: Secretariaat

“ Achter elke zelfdoding schuilt een persoon-
lijk drama, zowel voor de betrokkene als 
de naasten. Zij blijven achter met een groot 
gevoel van onmacht en verdriet. Maar we 
kunnen suïcides voorkomen.  
It takes a society to avoid a suicide.”

Paul Blokhuis
Staatssecretaris van Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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ICT
113 Afdelingen: ICT

 Algemeen:

 · Ombouwen werkplekken / kantoor t.b.v. Coronaproof 

maken.

 · Versneld thuiswerken mogelijk maken.

 · Uitrol en gebruik van nummers 113 en 0800-0113  

mogelijk gemaakt.

 · Updates in security beleid uitgerold.

 · “Single Sign On*” (SSO) voor de bedrijfs applicaties  

in gebruik genomen.

  Inzet op “Next Level Behandel  

platform*” (NLB). 

      ∙     Technische, functionele, test en  

project ondersteuning.Jouw Omgeving (e-Health)

     ∙     Quandago (Bel / chat platform).

      ∙     Datawarehouse integratie  

(BI tooling & rapportages).

 · Uitrol en testen hardware voor NLB.

 · Project management.

  Inzet op ontwikkeling uitrol Motion  

(Human Rresources applicatie):

 · Technische, functionele, test- en  

projectondersteuning.

 · Koppelingen Monaco. 

  Ondersteuning Landelijke Agenda  

Suïcidepreventie ’21-’25:

 · Technische, functionele en project  

ondersteuning.

 · Platform inrichten. 

 Uitbouwen DataWarehouse:

 · BI-tooling en rapportages.

 · Technisch en functioneel Beheer.

 Nieuwe Windows Virtuele Machines  

     (virtuele 113 PC’s in onze cloud) t.b.v.  

de afdeling onderzoek ontwikkeld en uitgerold. 

  Awareness (security) traject uitgezet  

en actueel gehouden. 

 Processen ICT in kaart gebracht.

  Trainingen (nieuw) personeel  

ontwikkeld. 

 Vast netwerk (LAN).

 · Fysieke componenten  

(Switches en firewall’s etc) vervangen.

 · Bekabeling vervangen.

 · 4G backup verbinding.

Single Sign-On (SSO) is een vorm van authenticatie waarbij een gebruiker maar  
één keer hoeft in te loggen om toegang te krijgen tot meerdere applicaties.

Business intelligence* (BI) staat voor het verzamelen van gegevens binnen de eigen  
handelsactiviteit. Het kan omschreven worden als het proces van gegevens omzetten in 
informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis en aanzetten tot adequate actie.

Het “Next Level Behandel platform” (NLB) is een systeem dat bestaat uit drie delen 
die volledig geïntegreerd het primair proces (de hulpverlening) ondersteunen. Het 
bestaan uit, een eHealth systeem, een bel & chat systeem en een z.g. “data ware-
house” waarin data t.b.v. onderzoek en Business intelligence* verzameld worden.
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Vooruitzicht

Er zijn minder activiteiten gepland i.v.m. corona.

14 jan.  Digitaal werkbezoek Zijne Koninklijke 
   Hoogheid Koning Willem-Alexander aan 113.

18 jan. Webinar Tweede Kamer initiatiefwetgeving.

28 jan.  Tekenmoment 3de Landelijke Agenda 2021-2025.  
middels talkshow in aanwezigheid van staatssecretaris Blokhuis;  
samen met 45 partijen staren we met de vernieuwde  
Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025.

11 feb.     Webinar suïcide in de (social) media.

16 feb.    Lezing Onderzoek suïcidepreventie bij VU / VUmc. 

5 maart Wetsvoorstel integrale suïcidepreventie (initiatiefwetgeving).

10 sep.  Wereldsuïcidepreventiedag, Congres met RINO   
Amsterdam e.a.

“ Gelukkig raakt suïcide in de 21ste eeuw uit de  
taboesfeer en daar draagt 113 heel veel aan bij. 
Als je één leven gered hebt, heb je de mensheid 
gered. Als je dat meeneemt in dit, doen jullie  
fantastisch werk, dan redden jullie meermaals de 
mensheid. Als dat als drijfveer kan gelden, want 
het is fantastisch wat jullie doen. Heel veel dank 
daarvoor.” 

– Koning Willem-Alexander 
tijdens bezoek aan 113 in januari 
2021

Wat gaan we doen 
in 2021
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Financiëel

Begroting 2021 en 2020, realisatie 2020

BEGROTING 113 PER HOOFDACTIVITEIT 2021 - INSTELLINGSSUBSIDIE (BASIS + INTENSIVERINGSPLAN)

1.- Personeel 2. - Materieel Subtotaal 4. - Baten Totaal

Hoofdactiviteit FTE's (incl. ProRail) Incl. Baten

A Hulpverlening 76,1 € 4.820.519 € 796.926 € 5.617.445 €–200.00 € 5.417.445

B Onderzoek 4,7 € 421.000 € 206.418  € 627.418 €-30.000 € 597.418

C Academy 4,2 € 335.800 € 365.908  € 701.708 € -439.200 € 262.508

D Communicatie 4,3 € 405,889 € 311.342  € 717.231 - € 717.231

Subtotaal Hoofdactiviteiten 89,3 € 5.983.208 € 1.680.594 € 7.663.801 € -669.200 € 6.994.601

Staf 17,8 € 1.675.676 € 1.675.676

Overige personeelskosten 152.793 € 152.793

Bedrijfsvoering 737.598 € 737.598

E Subtotaal Overhead 17,8 1.675.676 890.391 € 2.566.067 € -239.00 € 2.327.067

Totaal 113 107,2 € 7.658.884 € 2.570.984 € 10.229.869 € -908.200  € 9.321.668 

BEGROTINGSFASEN 2020

Na herziening incl. OVA Na herziening Voor herziening 

Realisatie 2020 Totaal 2020 Totaal 2020 Totaal 2020

 € 4.658.044 € 4.849.637 € 4.728.720 € 3.665.233

 € 506.775 € 697.267 € 685.013 € 640.013

 € 373.626 € 243.509 € 234.911 € 234.911

€ 508.749 € 747.460 € 733.223 € 598.222

 € 6.119.194 € 6.537.873 € 6.381.867 € 5.138.380

 2.176.467 € 1.854.457 € 1.816.809 € 1.816.809

 € 8.295.661 € 8.392.330 € 8.198.676 € 6.955.189
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OR Jaarverslag

De Ondernemingsraad van 113
Onze collega's brengen veel passie met zich mee. 
Dat maakt het cruciaal om ervoor te zorgen dat er 
ruimte is om jezelf te ontwikkelen, het werk te ba-
lanceren en met energie van je werk thuis te komen. 
Vanuit de OR proberen wij deze ruimte verder te 
creëren, om zo te kunnen werken aan onze missie 
van Zero Suicide. Hoe dit in 2020 tot uiting is geko-
men, kan je hieronder lezen.

 · Er is een panel voor vrijwilligers en stagiairs op-
gericht, zodat ook deze groep gehoord wordt en 
een stempel op de organisatie kan drukken.

 · De OR heeft ingestemd met de gesprekkencyclus 
die door het bestuur en HR is vormgegeven,  
zodat elke collega de ruimte krijgt om zich verder 
te ontwikkelen.

 · Ook heeft de OR ingestemd met de invoering van 
exitgesprekken, welke inmiddels zijn geformali-
seerd en in praktijk gebracht. Elke collega krijgt 
daarmee de mogelijkheid om bij zijn of haar ver-
trek te vertellen waar de organisatie beter van kan 
worden.

 · De OR heeft met bestuur en HR meegedacht over 
hoe de maatregelen van de overheid rondom co-
rona te interpreteren en vorm te geven binnen 
113.

 · We zijn ons in toenemende mate gaan buigen 
over het thema werkdruk. De doelen van 113, 
in combinatie met de volharding en vooruitstre-
vendheid van de medewerkers, zorgen ervoor dat 
er voldoende aandacht moet zijn en blijven voor 
dit onderwerp. Vanuit de OR doen we ons best 
om dit goed gebalanceerd te krijgen zodat we er 
allemaal bij gebaat zijn. 

Samenstelling: 
Katinka van den Berg, Yasmijn Oldenbeuving, Mat-
thias Bentein, Anne Roos, Ben Oranje en Jeroen Go-
mes. 

Helaas hebben we tijdens de verkiezingen afscheid 
moeten nemen van OR-lid Willemijn Kamphuis. Zij 
besloot haar OR-werk neer te leggen zodat zij zich 
kon richten op verdere projecten binnen 113.

Ondernemingsraad



Zelfmoord? Praat erover!


