
 
 

VLASP Vlaams-Brabant 
 
Is een samenwerking tussen LOGO 
Zenneland en Oost-Brabant, CGG 
Ahasverus, CGG VBO en CGG PassAnt 
vzw (projecthouder) 
 
 

✆ 02 361 21 28   
 
laura.jonville@passant.be 

JONGEREN IN NOOD  
VRAGEN NIET  

ALTIJD OM HULP          

3-DAAGSE VORMING 

Suïcidepreventie 
bij jongeren 

 

 

Laura Jonville, Livia Anquinet &  

Delphine Dumortier 

CGG PassAnt vzw, afdeling Halle 

Beertsestraat 21 

1500 Halle 

✆ 02 361 21 28 

 

 

Lisanne Jansen & Sara Van Rossem 

CGG PassAnt vzw, afdeling Haacht 

Jennekensstraat 22 

3150 Haacht 

✆ 016 60 99 99 

 

 

Begeleiding  Organisatie   

mailto:or.binnenmeer@tabijn.nl


In 2020 zullen de driedaagse vormin-
gen, telkens van 9.30-16.30,  
doorgaan op: 

 
 17, 24 september en 8 oktober 

2020 (locatie nog te bepalen, mo-
gelijks in Haacht)  

 24 november, 1 en 8 december  
         in Halle 

 

De terugkomdag zal doorgaan op 14 januari 
2021 in de voormiddag in CGG PassAnt      
Leuven, Sint-Geertruiabdij 6. 

 

 

 

 

 

 

Je kan inschrijven via onze website   
www.zelfmoord1813.be/vormingen  

 
Bij problemen kan je mailen naar  

laura.jonville@passant.be  

 

Je inschrijving is pas definitief na overschrijving 
van 195 euro na ontvangst van je factuur.  

 

 

 

Naast het verwerven van vaardigheden wil 
vorming niet voorbijgaan aan het belang van 
eigen houding ten aanzien van suïcide. Er 
dan ook een ervarings- en aan-
pak aangehouden. Deze stimuleert de ne-
mers om hun eigen visie, beleving en 
rond suïcide te verkennen en te  
 
In een beperkte groep van ongeveer 15 

wordt  de  eigen  inbreng  cruciaal  bevon-
den.  maken gebruik van videofragmenten en 

om vaardigheden te   
 
Deze driedaagse vorming biedt de mogelijkheid 

te verdiepen en de tijd te nemen om (ook 
als  te groeien in dit “aangrijpende”  
Daarom is een engagement voor de drie 

 

Voor alle professionelen die beroepsmatig 
met jongeren werken: leerlingbegeleiders, 
zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers, jon-
gerenhulpverleners uit CAW, CGG, bijzonde-
re en residentiële jeugdhulp,... 

 
De groep bestaat uit mensen met 
achtergronden.  Dit  creëert  een  forum  waar  

een leerrijk en kleurrijk palet van ervaringen 
delen. Er is aandacht voor ieder zijn  

 

 

Elke dag overlijden in België drie mensen door zelfdo-
ding. De confrontatie met jongeren die een wil-
len maken aan hun leven, is leerlingbegeleiders 
en hulpverleners vaak een moeilijk gege-
ven. Kan ik er iets doen? Wat zeg ik wel, en wat 
net  
 
Via vorming hopen we het taboe rond te 
doorbreken. In deze driedaagse vorming het 
doorgeven van kennis en 

 Mogelijkheid tot bespreken van casus-
sen uit de eigen praktijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jongeren en zelfdoding Training en werkwijze Wanneer?  

Voor wie?  Inschrijven 


