Delphi-onderzoek StroomOP Monitor

Het doel van de StroomOP Monitor is zicht te houden op de voortgang van de
doelen en speerpunten van het actieplan De best passende zorg voor kwetsbare jongeren (BGZJ, 2019), dat onderdeel is van het bredere actieplan Zorg voor
de Jeugd (Ministerie van VWS, 2018). Dit actieplan bestaat uit 14 speerpunten,
die met Delphi onderzoek zijn geconcretiseerd naar een gezamenlijke set indicatoren. Hoe we dit hebben gedaan, is hieronder weergegeven.
Kernvraag van het actieplan:
‘Hoe zorgen we ervoor dat de meest kwetsbare jeugdigen, die opgroeien in een
gezinssituatie met (mogelijk) kwetsbare ouders, eerder, sneller en beter passende hulp krijgen – samen met hun ouders - zodat tijdig geïnvesteerd wordt
in een omgeving die liefdevol, stabiel en veilig is en perspectief biedt op een
gezonde ontwikkeling, zo thuis mogelijk’.
Conceptindicatoren

Voor de 14 speerpunten zijn 81 conceptindicatoren opgesteld door het kernteam van de StroomOP Monitor,
met input van de stuurgroep en lopende StroomOP projecten.

Delphi expertronde 1
De speerpunten en concept indicatoren zijn voorgelegd aan 43 experts om 1) te beoordelen of de indicatoren voldoen 2) de speerpunten en indicatoren in rangorde te plaatsen (zie tabel 1).

Delphi expertronde 2
Op basis van de 1ste ronde zijn conceptindicatoren verwijderd, toegevoegd, samengevoegd of geherformuleerd, resulterend in 73 herziene conceptindicatoren, die opnieuw zijn voorgelegd aan experts.

Consensusronde
De conceptindicatoren voortkomend uit de Delhirondes zijn met focusgroepen voorgelegd aan de BGZJ en
de expertgroep.

Definitieve set indicatoren
De indicatoren bestaan uit:
1. belevingsindicatoren, die met de StroomOP app worden voorgelegd aan een panel jongeren, ouders en
professionals,
2. objectieve indicatoren die vanuit de registraties van de instellingen of andere bestaande monitoringssystemen (e.g. CBS, TLS) zullen worden aangeleverd.

Tabel 1. Rangorde speerpunten (van hoog naar laag)
Speerpunten
1

Stoppen met gedwongen afzonderen en repressie

2

Individueel maatwerk

3

Gezinsgericht werken, betrekken en behandelen van ouders

4

Aanpak terugdringen suïcides

5

Onderwijs als constante in het zorgtraject

6

Verbeteren leef-, leer- en werkklimaat

7

Versterken van het voorveld en versterken ambulantisering

8

Ontwikkelen kleinschaligheid en verbondenheid

9

Risico-taxatie en veiligheid

10

Matching & plaatsing: geen doorplaatsingen een vast woonperspectief

11

Versterken vakmanschap/ondersteunen van professionals in de (gesloten) jeugdhulp

12

Informeel – professioneel inzetten van niet-professionels en ervaringsdeskundigen

13

Financieringswijze

14

Samenwerken & governance/integrale benadering
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De focus van 2022
Onderstaande speerpunten en indicatoren zullen in 2022 op het dashboard
worden weergegeven (schuingedrukt = belevingsindicatoren, die vanuit de app
aan een panel worden voorgelegd)
Stoppen met gedwongen afzonderen
• Aantal ongeplande afzonderingen
• Duur van de ongeplande afzonderingen
• Percentage professionals dat zich voldoende toegerust voelt om een alternatief voor afzonderen in te
zetten
• Percentage jongeren dat ervaart dat alternatieven voor gedwongen afzonderen wordt ingezet
• Percentage jongeren dat ervaart actief te kunnen meedenken over alternatieven

Individueel maatwerk
• Percentage jongeren dat ervaart eigen regie te hebben over hun behandeling
• Percentage jongeren dat ervaart dat de zorg die zij ontvangen aansluit op hun specifieke vraag en
behoefte
• Percentage jongeren dat shared decision making ervaart
• Percentage ouders dat onderdeel is van de probleemanalyse en behandeling
• Percentage professionals dat vindt maatwerk te kunnen bieden
• Percentage jongeren dat vindt dat in hun behandeling voldoende aandacht is voor hun toekomstwensen

Gezinsgericht werken
•
•
•
•
•

Aantal getrainde werknemers op het gebied van gezinsgericht werken
Percentage jongeren/ouders dat ervaart dat er gezinsgericht gewerkt wordt
Percentage ouders dat ervaart dat ook hun problematiek wordt behandeld
Percentage ouders dat aangeeft onderdeel te zijn van de behandeling
Percentage medewerkers dat ervaart dat er gezinsgericht wordt gewerkt

Terugdringen suïcides
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantal suïcides
Aantal suïcidepogingen
Aantal keer suïcidale ideaties
Aantal keer zelfbeschadigend gedrag
Aantal jongeren waarmee suïcidaliteit wordt besproken
Aantal jongeren waarvan het suïcidale gedrag is beoordeeld door meerdere disciplines
Percentage professionals dat zich voldoende toegerust voelt om te kunnen omgaan met suïcidaal gedrag
Percentage jongeren dat ervaart ‘echt contact’/nabijheid te hebben met de betrokken hulpverleners
Percentage jongeren met suïcidaal gedrag dat passende zorg ervaart
Percentage ouders/netwerk dat wordt betrokken bij signalering van suïcidaal gedrag
Percentage jongeren dat tevreden is met hoe professionals omgaan met suïcidaal gedrag
Percentage getrainde werknemers in suïcidepreventie
Percentage jongeren met een actueel plan gericht op veiligheid bij suïcidaliteit

Versterken van het voorveld en versterken ambulantisering
• Aantal jongeren met intensieve ambulante zorg (zoals MDFT, MST, FACT-jeugd, VIP, IHT-jeugd).

Matching & plaatsing
•
•
•
•
•

Aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf opgesplitst in hulpvormen
Aantal spoedmachtigingen
Aantal herhaalde plaatsingen in JeugdzorgPlus
Duur plaatsingen in de JeugdzorgPlus
Aantal overplaatsingen in JeugdzorgPlus

