Effect

Resultaten

Jeugdgezondheidszorg
Voorkomen staat voorop! - Bekendheid is op Ouders weten waar ze vragen kunnen Ouder heeft zijn vraag kunnen stellen en een antwoord
het gebied van consultatie en advies
stellen over over hun kind van 0-4 jaar. gekregen.
(preventie)
En voelen zich geholpen met het
gegeven antwoord.

Voorkomen staat voorop! - Meer gebruik
gemaakt wordt van algemene voorzieningen
en het eigen netwerk als oplossing voor de
hulpvraag van een inwoner in plaats van
maatwerkvoorzieningen.

De taken conform
jeugdgezondheidszorg worden
uitgevoerd….% van de jeugdigen
tussen 0-4 bezoeken het bureau
volgens plan.

Alle kinderen worden conform afspraak ingepland op een
consultatiebureau.

Voorkomen staat voorop! - Een
laagdrempelige toegang tot zorg en
ondersteuning voor onze inwoners

De organisatievorm van het
consultatiebureau sluit aan bij de
behoeften van ouders.

Ouders beoordelen de geboden zorg positief en geven aan,
dat de organisatievorm van de zorg, goed inpasbaar is in hun
dagelijks leven.

Voorkomen staat voorop! - Bekendheid is op Informatie geven aan aanstaande
het gebied van consultatie en advies
ouders zodat deze voorbereid zijn op
(preventie)
het ouderschap

Aanstaande ouders zijn geinformeerd over aanstaande
ouderschap

Voorkomen staat voorop! - Een
laagdrempelige toegang tot zorg en
ondersteuning voor onze inwoners

als in een vroeg stadium onderzoek wordt gedaan en
ondersteuning wordt ingezet.

Signalen worden bij kinderen in een
vroeg stadium snel opgepakt om
zwaardere hulpverlening te
voorkomen

In 2020 heeft 95% van de doelgroep 0- 95% van de kinderen is bij met de inentingen, zoals deze
4 jarigen alle vaccinaties (conform de voor zijn of haar leeftijd geldt.
richtlijn) ontvangen

Algemeen Maatschappelijk Werk
Veiligheid
Voorkomen staat voorop! - Meer gebruik
gemaakt wordt van algemene voorzieningen
en het eigen netwerk als oplossing voor de
hulpvraag van een inwoner in plaats van
maatwerkvoorzieningen.

Bij calamiteiten vindt binnen … uur inzet plaats, om de
situatie te stabiliseren

Zorgmijders worden bewogen hulp / ondersteuning te
accepteren
Dreigende huisuitzetting wordt afgewend
Herkenning van huiselijk geweld verbeterd

Financien
Krachtig tegen armoede! - Meer mensen in
armoede hebben inzicht op een juist
uitgaven patroon en eigen inkomen.

Relaties

Inwoners hebben een verbeterd inzicht in hun financiën

Voorkomen staat voorop! - Meer gebruik
gemaakt wordt van algemene voorzieningen
en het eigen netwerk als oplossing voor de
hulpvraag van een inwoner in plaats van
maatwerkvoorzieningen.

Structureel
Het voorkomen van zware inzet vanuit
hulpverlening door een vroegtijdige korte
interven

Kinderen leren omgaan met de echtscheidingssituatie

Indicatoren

Uitkomsten uit 2 jaarlijkse gebruikersraadpleging (Nulmeting is uitkomst 2018) Gericht op
aansluiting bij hulpvraag en ondersteuningsvorm van ouders (vraagstelling af stemmen)

- In 2020 ligt het percentage van de jeudigen waarbij de consultatie volgens plan verloopt op
…%

- Aantal uitgevoerde consulten in 2020 is …..
- Aantal bereikte jeugdigen in 2020 is ……
- Uitkomst - Tevredenheid ouders over het consultatiebureau

- Aantal bereikte echtparen/alleenstaanden

- Uitkomst - Klantervaring over de bijeenkomst
- Aantallen signalen per jaar

- Aandeel casussen binnen een maand na melding besproken in het IVH overleg.

Verwachting/streefwaarden vanuit ZONL
voor 2020

Vaccinatiegraad per soort vaccinatie

- Aantal calamiteiten

- Aandeel van interventies waarbij er binnen een uur contact plaats vindt
- Aantal unieke zorgmijders wat bereikt is
- Aantal interventies
- Aandeel succesvolle interventies
- Aantal interventies
- Aantal succesvolle interventies (geen huisuitzetting)
- Aantal deelnemers (profesionals) aan de trainingen
- Aantal verschillende moederorganisaties
- Ervaring van de deelnemers m.b.t. de training

- Aantal deelnemers budgetcursus

- Ervaring van de deelnemers m.b.t. de budgetcursus

- Aantal bereikte kinderen

- Uitkomst - Kinderen voelen zich ondersteund / geholpen en hebben leren omgaan
met hun situatie

Aantal cliënten ingedeeld naar thema (veiligheid/financien/relaties)

Verdeling van de interventie duur (aantallen per interventieduur)
Gemiddelde interventieduur
Ervaring: Inwoners voelen zich geholpen / ondersteund
Aandeel van de geholpen cliënten wat op eigen kracht en netwerk verder kan

Bedrag

Opmerkingen

€

Graag nadere toelichting op de
geplande uitvoering. Voorbeeld:
Aantal kinderen -> Aantal consulten ->
Dagdelen consultatiebureau -> Obv
bezetting x is dat … fte -> kost …. Euro
+ zoveel exploitatie

€
IVH

€

Separate overeenkomst * maternale
kinkhoest wordt in 2020 op basis van
nacalcultatie verrekend.

€

Vaccinatiegraad van 95% betreft
5078 inteningen per jaar x € 13,35 per
vaccinatie x € 0,41 voor
berichtenverkeer (RIVM)

€

Calamiteiten Crisisinzet

€

Bemoeizorg

€

Preventie huisuitzettingen
Stop huiselijk geweld nu

€
Certificering van medewerkers

€

psychosociale hulpverlening schulphulp

€

€

KIES

