
Dashboard jeugd



Dashboard Jeugd

1. De waarde van het Dashboard voor de gemeente 
Sliedrecht

2. Welke mogelijkheden biedt het Dashboard
3. Concreet gebruik van het Dashboard bij 

beleidsontwikkeling en monitoring



Dashboard in Sliedrecht
Waarde van het dashboard voor de gemeente 
Sliedrecht:
- Zicht op gebruik
- Kwantitatieve gegevens voor beleidsontwikkeling
- Basis voor kwalitatief gesprek met professionals
- Monitoring



Mogelijkheden

De Serviceorganisatie Jeugd neemt u mee in de 
mogelijkheden van het Dashboard



Dashboard
Het dashboard bevat gepseudonimiseerde gegevens 
uit verschillende bronnen: 
- De backoffice applicatie van SOJ
- CBS gegevens (zoals wijkinformatie)
- Gegevens van het OCD
- Andere organisaties sluiten ook aan zoals de 

omgevingsdienst en SDD



Ontwikkeling dashboard
De SOJ werkt samen met gemeenten en de stichting 
jeugdteams aan verbetering van het dashboard door: 
- Het houden van databijeenkomsten
- Het geven van trainingen
- Het verder optimaliseren van de infrastructuur



Voorbeeld:
Jeugdhulp naar de voorkant

Welke inzet in welke omvang?

Dankzij dashboard zicht op omvang ingezette jeugdhulp



Jeugdhulp naar de voorkant

Dashboard ondersteunend bij gesprek met jeugdprofessionals

Gesprek met professionals: waar liggen inhoudelijke kansen en 
hoe verhouden die zich tot de cijfers?
Ambulante begeleiding en Jeugd en Opvoedhulp



Jeugdhulp naar de voorkant

Dashboard voor monitoring

Monitoring
Zien we een effect van het beleid?

Presentator
Presentatienotities
De kern van de Blauwdruk is:Eén Startpunt voor alle vragen etc.Een (brede) intake & kortdurende hulpverlening. In het aanmeldoverleg goede afstemming wie / welke maximaal 2 mensen de intake doen. Je hoeft niet in de cirkel intake te zitten om betrokken te kunnen worden bij een intake. En een warme overdracht naar een volgende cirkel.Als je na het Startpunt bij een andere cirkel terecht komt is er altijd een contactpersoon voor het gezin / de persoon naast het algemene nummer van het Bonkelaarhuis. Zo nodig regie. Dan is de contactpersoon ook regisseur. Twee hoofdcirkels – Jeugd & Gezin en Volwassenen & ouderen. Preventief, ondersteuning en hulpverlening samen in één cirkel. Steeds bewust van de mogelijkheden om op- en af te schalen. Binnen de hoofdcirkel zullen er best kleinere samenwerkingsverbanden zijn, maar het blijft één geheel.Je kunt er na de intake ook voor kiezen om de klant/het gezin aan beide hoofdcirkels te verbinden omdat de problematiek binnen beide ligt. Er wordt dan wel vastgesteld wie de contactpersoon of de regisseur is. Veiligheid kan altijd aan de orde zijn en betrokken worden. Veiligheid is altijd tijdelijk betrokken, draait niet langdurig zaken. De blauwe kleur geeft weer wat in het Bonkelaarhuis zit. Grijs zijn de samenwerkingsrelaties binnen Sliedrecht. 



Jeugdhulp naar de voorkant

Heeft het beleid effect (deel 2): vergelijking met de regio
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