
Doe jij mee met de StroomOP Monitor?
Geef je mening over de jeugdhulp!

StroomOP
Monitor

Jouw mening
over jeugdhulp
is belangrijk!

Wat is de StroomOP Monitor?

Wie kan deelnemen?

Wat vragen we van jou?

StroomOP wil snellere en betere jeugdhulp. De JeugdzorgPlus willen 
we verbeteren, verkorten en bij voorkeur voorkomen. In het landelijke 
actieplan “Best passende zorg voor kwetsbare jongeren” (BGZJ) 
staat beschreven hoe dat bereikt gaat worden. De StroomOP Monitor 
houdt bij hoe de jeugdhulp ervoor staat en wat de ervaringen zijn 
van jongeren, ouders en professionals. Dit wordt zichtbaar gemaakt 
op het StroomOP dashboard. 

De kernvraag van het actieplan is:
‘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’.

Wat gaat goed en wat kan beter? 
We willen graag weten hoe jongeren, ouders en professionals 
hierover denken. Wil jij je mening geven over de jeugdhulp?

Ben je jongere tussen de 16 en 23 jaar en ontvang je jeugdhulp,  ben 
je ouder met een kind in de jeugdhulp of werk je in de jeugdhulp, dan 
kan je deelnemen aan het StroomOP panel. Onder jeugdhulp 
verstaan we bijvoorbeeld ambulante zorg bij jou thuis, verblijf op een 
(behandel)groep of in een pleeggezin. Het maakt niet uit om wat voor 
jeugdhulp het gaat: iedereen kan deelnemen.

Als panellid ontvang je maandelijks een kleine set vragen via een 
online vragenlijst of via een app op je telefoon of tablet (nog in 
ontwikkeling). De vragen gaan iedere keer over een ander thema 
zoals suïcidepreventie of gezinsgericht werken. Het invullen duurt 
steeds maximaal 10 minuten. Je gegevens worden anoniem verwerkt. 
De resultaten van het panelonderzoek komen op het online 
StroomOP dashboard te staan en kun je bekijken.

Wil je deelnemen aan het panel of ben je op zoek naar meer 
informatie? Ga naar:

https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/stroomop/

https://www.jeugdzorgnederland.nl/jeugdhulp/actieplan-best-passende-zorg-voor-kwetsbare-jongeren/



