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StroomOP peddelt door, als een beweging naar steeds betere jeugdhulp. Doe je mee? Het moet
en kan nog steeds beter, niet overmorgen, niet morgen, maar nu. In dit nieuwsbericht nemen we
je mee in een overzicht van StroomOPwaartse activiteiten, initiatieven en ambities1. En hopen
we natuurlijk dat je stroomopwaarts mee blijft peddelen!
StroomOP is een netwerk van jeugdhulp- en onderwijsprofessionals die streven naar eerdere,
snellere en beter passende hulp voor jongeren en hun ouders. In een omgeving die liefdevol, stabiel
en veilig is, en waar de hulp het liefst thuis geboden wordt. Samen werken we stroomopwaarts aan
een lerend jeugdhulpstelsel.
We zien en erkennen dat het beter kan. We leren, vernieuwen en verbeteren iedere dag met als
belangrijkste doel om kinderen niet uit huis en/of gesloten te plaatsen. En om eerder in het leven
van kinderen en gezinnen liefdevolle en de best passende zorg en onderwijs te bieden.
Alles wat we tot nu toe ontwikkelden en leerden binnen StroomOP delen we met je.
De brief van de staatssecretaris over het wijzigen van het systeem
Op 8 juli stuurde staatssecretaris Maarten van Ooijen een brief naar de Tweede Kamer over passende zorg voor jeugdigen die bescherming en veiligheid nodig hebben. Hij gaf aan twee wijzigingen te
willen doorvoeren in het systeem:
• De afbouw van grootschalige, vaak in buitengebieden gelegen, gesloten jeugdhulpinstellingen
en de ombouw naar kleinschalige voorzieningen.
• Nul gesloten plaatsingen in de toekomst.
‘Waar dat kan gebeurt het in samenwerking met de beweging StroomOP’, voegde Van Ooijen
daaraan toe. We willen graag samenwerken, omdat dit de missie van StroomOP verwoordt. Als
StroomOP beweging zijn we blij met de stip op de horizon. Supergoed!
Waar we op moeten letten met elkaar!
Het verschuiven van het toepassen van vrijheidsbeperking naar ‘elders’ vraagt aandacht van
inhoudelijke experts. Een high intensive care programma dient een landelijk gedragen, onderzocht
en toetsbaar programma te zijn voor jeugdigen en geen zaak van een beperkt aantal instellingen.
Verder denken we dat nog veel meer kan worden ingezet op het voorkomen van uithuisplaatsingen.
Jeugd-ggz, JeugdzorgPlus, JJI’s en jeugd-lvb zijn vaak met elkaar communicerende vaten. Regie is
enorm belangrijk om te voorkomen dat met verschuivingen en verplaatsingen vrijheidsbeperkingen
op andere plekken zich alsnog aan het oog onttrekken. Daarnaast weten we dat kinderen in gesloten jeugdzorg en in hun zorgroute daar naartoe zelden of nooit een deugdelijke verklarende analyse
kregen. Zo’n verklarende analyse kan ertoe leiden dat kinderen niet geplaatst worden in een JeugdzorgPlus-instelling of er korter verblijven vanwege een duidelijker focus in de behandeling.
StroomOP monitor bijna live
De StroomOP monitor is een vernieuwend initiatief waarin
zicht wordt geboden op landelijke cijfers vanuit diverse
databronnen gecombineerd met ervaringen van jongeren,
ouders en professionals over de jeugdhulp. Om deze
ervaringen op te halen is er een app ontwikkeld waarmee
aan een breed panel vragen worden voorgelegd over
1) Disclaimer: de subsidie voor StroomOP als programma is per eind februari 2022 beëindigd. Alle activiteiten die onder de
StroomOP vlag door’peddelen’ worden op dit moment op een andere manier gefinancierd of onbezoldigd voortgezet.
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verschillende jeugdhulpthema’s. De app gaat deze maand live in de App Store en Google Play.
Iedereen die te maken heeft met jeugdhulp kan zich via de app aanmelden voor het panel. De
resultaten uit dit panel zullen samen met data uit diverse bronnen dit najaar vermeld worden op het
StroomOP Dashboard, te vinden via www.stroomopmonitor.nl
Doorpeddelen voor het best passend onderwijs voor kwetsbare kinderen
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs verbinden en committeren zich aan de beweging
naar kleinschalige en liefdevolle jeugdzorg met leer- en ontwikkelrecht voor alle jongeren. Het
StroomOP initiatief ‘Best passend onderwijs voor kwetsbare kinderen’ staat gelukkig en nog steeds
hoog op de agenda van het ministerie van Onderwijs en het ministerie van VWS.
‘Ik laat je niet alleen’ 2022-2024
In het voorjaar van dit jaar sloten alle JeugdzorgPlus-instellingen een convenant. Ze spraken af er
alles aan te doen om kinderen en jongeren een duurzaam thuis te bieden. Net als een vaste woonplek en een plek om naar school te gaan. En de ondersteuning aan de kinderen te geven daar waar
die nodig is. Een van de onderdelen van dit convenant is het gericht werken aan het terugdringen
van dwang en drang.
De Academische Werkplaats Risicojeugd doet onderzoek naar de verdere reductie van vrijheidsbeperkende maatregelen en daarvoor is een actie-onderzoek gestart. Het lerend netwerk ‘Ik laat je
niet alleen’ waarin ambassadeurs van alle JeugdzorgPlus-instellingen samenkomen om van en met
elkaar te leren hoe dit kan, gaat door. Dit lerend netwerk zal de komende twee jaar als een ‘karavaan’ langs alle instellingen trekken.
‘In contact blijven’ en de Landelijke Agenda Suicidepreventie
Suïcidaliteit onder jongeren verminderen en waar mogelijk voorkomen door het ontwikkelen van een
ketenbrede werkwijze suïcidepreventie met bijpassende trainingen voor professionals, het registreren van suïcidaliteit en het opzetten van leernetwerken. Dat is het doel van ‘In contact blijven,
ketenbrede werkwijze suïcidepreventie jeugd’ en is onderdeel van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025.
Er wordt een eenduidig suïcidepreventiebeleid ontwikkeld dat in de hele jeugdketen gebruikt kan
worden. Het beleid heeft aanvullingen en trainingen voor specifieke doelgroepen (zoals bijvoorbeeld
chronische suïcidaliteit, lvb). Het aantal suïcides wordt geregistreerd door middel van de StroomOP
monitor. Het doel hiervan is het leren en verbeteren van suïcidepreventie in de jeugdketen en om
samen te leren en te ontwikkelen op thema’s die spelen rondom suïcidaliteit in de jeugdketen,
zowel landelijk als regionaal.
Wil je meer lezen?
De laatste nieuwsbrief van het project
of algemene informatie over het project.
Jongeren als stakeholder
• Eigen Koers van Carlijn Mol is te beluisteren op:
https://open.spotify.com/track/3HjmpwFwva2ES0QCVJht56?si=316f97786eed48d9
Carlijn heeft dit nummer speciaal voor Jongeren als Stakeholder geschreven.
• Geïnspireerd op de Dag van Jongeren als Stakeholder hebben jongeren die betrokken waren
bij die dag een kleinschalig initiatief gestart: FORCE (Federation Of Real Change Experts).
Dit initiatief zit nog in de beginfase.
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Kennisnetwerk kleinschaligheid
Om kinderen de best passende hulp en onderwijs te bieden krijgt kleinschaligheid een steeds
belangrijkere plek. Een kleinschalige voorziening is echter geen ‘heilige graal’ voor wat niet goed
gaat in de jeugdhulp. Op dit moment is er niet alleen een grote diversiteit in het aanbod, maar ook
in de kwaliteit ervan. Ook er zijn vragen rondom de financiering en de organisatie van kleinschaligheid.
In dat kader heeft StroomOP bijgedragen aan het ‘kennisnetwerk kleinschaligheid’. Dit kennisnetwerk bestaat uit een consortium kleinschaligheid en het leernetwerk kleinschaligheid. In het
‘consortium kleinschaligheid’ werken zorginstellingen, onderzoekers en ervaringsdeskundigen
samen binnen inhoudelijke, organisatorische en financiële (onderzoeks)thema’s om de beweging
richting kleinschaligheid zo goed mogelijk vorm te geven. Op dit moment wordt een financieringsaanvraag voor een vijfjarig (onderzoeks)plan beoordeeld. Een voorstudie is inmiddels verschenen.
Het leernetwerk wordt gefaciliteerd door het NJi en is gericht op kennisuitwisseling in de praktijk.
Thema’s die in dit leernetwerk zijn en worden besproken zijn: personeel (competenties, teamgrootte), samenwerking met gemeenten, verklarende analyse, gedeeld opvoederschap en kleinschaligheid in onderwijs (in voorbereiding). Verder zijn inmiddels twee praktijkbeschrijvingen van kleinschalige initiatieven gereed en is een podcast gemaakt. De actuele ontwikkelingen binnen het
netwerk zijn te volgen via het kennisdossier en leernetwerk kleinschaligheid van het NJi.
Maandelijkse StroomOP bijeenkomsten bij Koraal
‘Bij Koraal worden maandelijkse StroomOP bijeenkomsten georganiseerd. We ontvingen Peter
Dijkshoorn met als onderwerp de gedeelde verklarende analyse. Peter heeft een inleiding gehouden
over het belang hiervan. Daarna gingen we met elkaar in gesprek. De bijeenkomsten zijn open voor
alle medewerkers, deze keer waren er vooral regiebehandelaren. We spraken over seksualiteit. Hoe
kunnen we onze bijdrage leveren aan een gezonde seksuele opvoeding? Waar lopen we dan tegenaan? Wat zou er nog moeten gebeuren?’, aldus Hanneke Hermes die de bijeenkomsten bij Koraal
mede organiseert.
‘We kiezen onderwerpen die erg leven bij een groot deel van onze medewerkers, zoeken daar iemand
bij en maken het StroomOP proof. Dat wil zeggen dat de bijeenkomst moet inspireren en uitnodigen
tot actie. We leunen tijdens de StroomOP bijeenkomsten niet achterover, we komen iets halen en
brengen en als we afscheid van elkaar nemen vragen we ons af: Wat kan ik morgen al anders doen?
Ook nodigen we collega’s uit om elkaar op te zoeken, elkaar te bevragen en te helpen’.
Wil je meer weten over de Koraalse StroomOP beweging?
Wil je ‘n keer een bijeenkomst bijwonen? Laat het ons weten. Je kunt ons het beste bereiken
via hhermes@koraal.nl
Wil je reageren op deze nieuwsbrief met ideeën, nieuws, vragen of opmerkingen,
mail dan naar bgzj@stroomop.nl

