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Programma

Aandacht voor aan verwijsindex gerelateerde onderwerpen:

- Visie  (doelstelling, wettelijke VIR-taken, verwachtingen en resultaten)

- Belang  (nut, noodzaak, testimonials)

- Plan  (organisatieprofiel en concretiseren signaleringscriteria)

- Middelen   (basis technische werking)

- Competenties  (kennis, vaardigheden, gedrag)



Webapplicatie



Verwijsindex.tv

Ouderfilm

www.verwijsindex.tv/ouders

http://www.verwijsindex.tv/ouders


Signaal afgeven Match
Samenwerken

borgen

‘vroegsignalering’ ‘verbinden’
‘eenduidigheid in 

handelen’

DAT niét WAT

Verwijsindex  (basis)





Visie?

Visie

- Behoefte komt voort uit calamiteiten
- Wettelijke VIR-taken Jeugdwet
- Verwachtingen gemeenten ten 

aanzien van gebruik door 
convenantpartijen

- Verwachte resultaat
- Relatie met couleur locale



Aanleiding Verwijsindex



Visie

• Doelgroep: Jeugdigen tussen 0 en 23 jaar

• Door tijdig de hobbels in ontwikkeling naar 
volwassenheid te signaleren eerder eenduidigheid in 
handelen.



Ontwikkelingen
• Verwijsindex opgenomen in Jeugdwet 

(voorheen Wet op de Jeugdzorg, onderdeel Verwijsindex) én Wet verplichte 
Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

• Signaal Match  1 gezin, 1 plan, 1 regisseur

VIR is extra ondersteunend instrument, wie is betrokken én vastleggen matchregisseur

• Evaluatie VIR ‘15: gebruik is gegroeid, grote regionale 
verschillen, heb aandacht voor handelingsverlegenheid en 
vroegsignalering, mn. hoge waardering voor interregionale 
matches , Stas. Van Rijn: “uit de evaluatie blijkt dat de 
verwijsindex zeker een toegevoegde waarde heeft bewezen.”



Wettelijke VIR-taken

1. De gemeente heeft een verwijsindex en 
organiseert de aansluiting van instanties en 
functionarissen (art. 7.1.3.1, 1e lid)

2. De gemeente bevordert het gebruik van de 
verwijsindex (art. 7.1.3.1, 1e lid)

3. De samenwerkingsafspraken worden vastgelegd 
in een convenant (art. 7.1.3.1, 2e lid)

4. De gemeente controleert of meldingsbevoegden 
na de match contact met elkaar hebben 
opgenomen (art. 7.1.3.2)

5. De gemeente stelt per convenantpartner een 
instellingscoördinator aan (art. 7.1.3.3)



Verwachte resultaat

Totaal # 
jeugdigen  
woonachtig in 
regio NML

Potentiele
doelgroep 
10%

#
geregistreerd 
in 
verwijsindex 
regio  NML

126.587 12.659 7416



Verwachte resultaat
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Verwachte resultaat
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Uitdragen visie
Doelstelling rondom verwachte resultaten

Wie actief uitdragen?

- College B&W

- Beleidsmedewerkers

- Regionale verwijsindex functionaris/ Regiobeheerder NML

- Instellingscoördinatoren 

Hoe is het nu georganiseerd en wat is nodig? 



Belang

• Door vroegsignalering eerder samenwerken

• Afstemmen samenwerking regie na match

• Domeindoorbrekend/ -overstijgend

• Landelijke dekking

• Indien nodig opschalen naar Procesregisseur 

Belang?



Waar doen we het voor?



Testimonials Matchverhalen

Zie: www.multisignaal.nl

Downloads

Verwijsindex.TV

Binnenkort:

Jijmaakthetverschil.nu

http://www.multisignaal.nl/


Plan

- Concretiseren signaleringscriteria?
- Vroegsignalering vs. Privacy
- Hoe borgen?  Organisatieprofiel
- Communicatie, 

voortgangsgesprekken en evaluatie

Plan?



Casus fam. Visser

Stemverklaring, wie signaleren?

+ Toelichting



Signaleringscriteria
Zie:  www.handreikingmelden.nl

http://www.handreikingmelden.nl/


Concretiseer per organisatie en bepaal de ondergrens

Waarom de afweging signaleren standaardiseren?

- Onbekendheid met de VIR, werkdruk en 
handelingsverlegenheid zorgt er veelal voor dat VIR te laat 
gebruikt wordt

- Verwachtingen gebruik managen
- Tijdig zichtbaar voor reeds betrokken organisaties
- Extra check, alle betrokkenen in beeld (domein overstijgend)?

Noodzaak concretiseren 
criteria



STJ – Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

• Tegengaan tunnelvisie/ blinde vlekken: 

“Bovendien vinden de inspecties het belangrijk dat 
kinderen in risicosituaties worden geregistreerd in 
de Verwijsindex Risicojongeren.”

“Zo kunnen andere beroepskrachten die zich zorgen 
maken op de hoogte raken van de betrokkenheid 
van het wijkteam en kunnen betrokkenen contact 
met elkaar opnemen om samen tot een goede 
oplossing te komen.”

Bron: 

https://www.inspectiejeugdzorg.nl/



Logischerwijs altijd signaal afgeven als;
- cliënt wordt aangemeld op een multidisciplinair overleg

(MDO, Veiligheidshuis, buurtnetwerkoverleg, etc.)
- bij opschalen naar wijkcoördinator/ Procesregisseur
- bij uitvoeren meldcode
- indien de ouder/ wettelijk vertegenwoordiger (tijdelijk of structureel) 
niet bij machte is bij te dragen in de oplossing van de problematiek 
- bij een combinatie van verschillende problemen
- KOPP/ KVO kinderen, vechtscheidingen, hechtingsproblemen, 

onbeheersbare schulden, veelvuldig schoolverzuim, etc.

Verwijsindex Standaard agenderen op interne zorgoverleggen

Algemene ondergrens criteria



Wat betekenen deze criteria voor het wijkteam?

Huiswerkopdracht: Organisatieprofiel invullen

Discussie



Privacywetgeving
Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

Jeugdwet
Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO)

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
etcetera

Hoe ga ik als professional om met dit vraagstuk?



Jeugdwet

• Signaleren  informeren  
• In alle redelijkheid

• Match   toestemming/ instemming
• Contact opnemen met matchende partner
• Bepaal wie matchregie oppakt / zorgcoördinator 
• Toestemming  ‘vragen’ (stellig met ruimte voor 

bezwaar), minimaal door matchregisseur
• Toestemming voor delen relevante informatie
• Mondeling en documenteren

• Wie informeren/ toestemming vragen?
• Jeugdige 0 tot 12 jaar Wettelijk vertegenwoordiger(s)
• Jeugdige 12 tot 16 jaar Met instemming van jeugdige
• Jeugdige ouder dan 16 jaar  De jeugdige zelf

• Conflict van plichten
• Uitzonderingen



Organisatieprofiel

Doel Organisatieprofiel:  
borgen verwijsindex in primair werkproces convenantpartij

Onderdelen profiel:

- Functies signaleringsbevoegden
- Signaleringscriteria + ondergrens/ standaardisatie
- Privacy
- Verwijsindex onderdeel van werkproces (bv. standaard 

agendaonderdeel bij interne overleggen, onderdeel 
functioneringsgesprekken, onderdeel van intervisie, etc.)

- Positionering convenantpartij t.o.v. (match-)regie
- VIR-taken Instellingscoördinator



Communicatie en voortgang

Levendige doelstelling door inzet van:

- Nieuwsbrief

- Inzet social media

- Gebruik van Verwijsindex.TV

- Rapportages effectiviteit & verantwoording

- Periodieke voortgangs- en evaluatiegesprekken met 

convenantpartijen/ Instellingscoördinatoren



Middelen

Betrouwbare en 
stabiele Verwijsindex 
applicatie

Aansluiting middels:
- Webapplicatie
- Mobiele app
- Single sign-on
- Koppeling

Middelen?



Gezinsfunctionaliteit



Competenties

Wat is nodig? 
- Kennis
- Vaardigheden
- Gedrag

Specifieke aandacht voor:
- Verhogen mate van handelings-
bereidheid/ aanpak -verlegenheid

Competenties?



Kennis - in een notendop

Privacy – professionele attitude, goed hulpverlenerschap, 
transparantie voorop 

 informeren bij signaleren

 en toestemming voor samenwerking stellig 
brengen, maar laat ruimte voor evt. bezwaar

Signaleringscriteria – een rationeel besluit o.b.v. 

de huidige feitelijke situatie

Gesprek met jeugdige/ ouders –

“C’est le ton qui fait la musique”



Handelingsverlegenheid

Waar blijkt dit uit? 

- Tussenevaluatie VIR, okt. 2012

- ‘Omringd door zorg, toch niet veilig’, rapport 

commissie-Samson, okt. 2012

- STJ Calamiteitenonderzoek, maart 2013

- Evaluatie VIR, feb. 2015

- Kamerbrief GIA, Meldcode, juni 2015

- Manifest ‘Huiselijk geweld te lijf’, april 2016



Handelingsverlegenheid

Achtergrond

- Mist informatie  (privacy, criteria, gesprek, nut)

- Angst (verlies contact, baan & faam, tuchtrecht, weerstand)

- Routine vs. Innovatie/ verandering (R- of I-type prof)

- Professionele attitude op samenwerking



Aanpak
handelingsverlegenheid

1. Concretiseren signaleringscriteria

2. Borging verwijsindex
– Organisatieprofiel

3. Nieuwe ervaringen opdoen
– Samen innoveren, elkaar ondersteunen

– Vergroten comfortzone

– Nieuwe overtuigingen

– Hoe? Opfriscursussen, Informatiebijeenkomsten, Coaching on the Job



Afsluiting



Bijeenkomst ondersteunende 
sheets



Ter indicatie: besluit wijkteams Kop Noord-Holland;
Standaard álle jeugdigen in de Verwijsindex registreren, 

tenzij dit niet noodzakelijk is (opt-out). 

Het is niét noodzakelijk de jeugdige te signaleren indien 

er een informatieve vraag gesteld is welke direct en 

zonder verdere opvolging van het wijkteam afgehandeld 

kan worden.

Waarom? 
De wijkteams hebben sinds 1 januari 2015 een centrale positie in het geven van informatie, 

advies en ondersteuning m.b.t. hulpvragen van alle burgers. De wijkteams hebben de visie dat 

geen kind tussen wal en schip moet geraken en zien derhalve een verhoogde noodzaak tot het 

zichtbaar maken van haar betrokkenheid in de Verwijsindex. Men heeft daarmee ook een extra 

check dat geen organisatie over het hoofd wordt gezien, de regie versterkt wordt op de 

coördinatie van zorg en daarmee eenduidigheid in handelen door alle betrokkenen. 

Concretisering meldcriteria



Betrokken functionarissen – Signaal afgeven

Taken instellingscoördinator;
o Voortgang/ gebruik monitoren en 

bevorderen
o Monitoren verloop van personeel 

i.v.m. accounts
o Zorgdragen voor een veilig en 

zorgvuldig gebruik van de regionale 
Verwijsindex

Wie: signaleringsbevoegden

Hoe: webapplicatie, app of koppeling

Instellingscoördinator

Convenantbeheerder

Wanneer: signaleringscriteria



Betrokken functionarissen - Match

Wie is zorgcoördinator: een v/d betrokken 
signaleringsbevoegde, in onderling 
overleg

Taken;
o eenduidigheid van handelen
o afweging opstarten 1gezin1plan
o tijdig opschalen indien noodzakelijk
o matchbeheer (datum afstemming)

Wie: betrokken signaleringsbevoegden

Notificatie match: e-mail

Matchregisseur/ 

Zorgcoördinator



Betrokken functionarissen - Samenwerken

Binnen 5 werkdagen eerste contact en 
vastleggen van zorgcoördinator + datum 
eerste contact/ afstemming.

Bij verstrijken van deadline, herinnering 
aan betrokken signaleringsbevoegden en 
instellingscoördinator. 
Na twee weken nog geen afhandeling ook 
een notificatie aan wijkteam-/ 
gemeentelijk coördinator. 

Hobbel in samenwerking? Meer hulp-/ 
dienstverlening nodig? Tijdig opschalen 
naar wijkteamcoördinator.

Wie: betrokken signaleringsbevoegden

Notificatie match: e-mail en/ of koppeling

Matchregisseur

Wijkteamcoördinator

Convenantbeheerder/ colleges B&W



Meldcode vs. VIR

Bij toepassen meldcode óók signaal in verwijsindex

Doel VIR is oa. tijdig verbinden van reeds betrokken profs.

Doel Meldcode is K/HG te stoppen, onderzoek 
beschermende maatregel/ opstarten hulpverlening

Bron: FAQ min. VWS



AMvB;  domeinen en typen
• Jeugdhulp

– Gemeenten (wijkteams)
– Veilig Thuis
– Jeugdhulpaanbieders en 

jeugd-GGZ
– Gecertificeerde instellingen

• Jeugdgezondheidszorg
– i.o.v. B&W
– Aanbieders van zorg/ GGZ

• Gezondheidszorg
– Instanties als verslavings-, 

gehandicapten-, huisartsenzorg, 
ziekenhuizen

• Onderwijs
- PO, expertisecentra, VO, 
Beroepsonderwijs, HO, RMC
- leerplicht

• Maatschappelijke ondersteuning
- AMW, MEE, Thuiszorg, JIP, opvang, 
jongerenwerk

• Werk en Inkomen
- gemeentelijke kredietbanken
- schuldhulpverlening

• Politie en Justitie
- Regionale politiekorpsen
- Bureau Halt
- RvdK



Landelijke Verwijsindex 

• Landelijke dekking

• Jeugdige blijft in 
beeld na 
verhuizing

• Interregionale 
samenwerking



Match – en dan?

1. Wie is matchregisseur?

• Binnen 5 werkdagen 1e onderlinge afstemming
• Bepaal wie zorgcoördinator/ matchregisseur is

• Automatisch toegewezen en/ of onderling overeengekomen
• Taak 1: check op/ streven naar eenduidigheid van handelen
• Taak 2: formuleer heldere afspraken met betrokkenen over gezamenlijk aanpak

2.    Indien nodig tijdig opschalen naar eigen Instellingscoördinator en evt. daarna de 
gemeentelijke Procesmanager/ Procescoördinator



Privacywetgeving
Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

Jeugdwet
Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO)

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
etcetera

Hoe ga ik als professional om met dit vraagstuk?









Verwijsindex.tv

Privacy en samenwerken



Conflict van plichten



“C'est le ton qui fait la musique”

Uitgangspunt:  ouders willen óók het beste voor hun kind

“In de Verwijsindex zal ik mijn naam koppelen aan [naam jeugdige]”

“In de Verwijsindex maak ik mijn betrokkenheid zichtbaar”

De Verwijsindex is voor professionals niets meer dan een 

ondersteunend instrument

Doel samenwerking centraal, de Verwijsindex is een middel

In de Verwijsindex géén inhoudelijke informatie

De Verwijsindex is geen inkijksysteem  eerst signaal afgeven



Verwijsindex.tv



Handelingsbereidheid

Thalys-helden vs. Omstandersperspectief
https://www.youtube.com/watch?v=JcowGVd6GqY

Cultuur  (individu, groep, samenleving)

 Oefening met bal



Tips&Tricks Samengevat

Privacy – professionele attitude, goed hulpverlenerschap, 
transparantie voorop 

 informeren bij signaleren

 en toestemming voor samenwerking stellig 
brengen, maar laat ruimte voor evt. bezwaar

Signaleringscriteria – een rationeel besluit o.b.v. 

de huidige feitelijke situatie

Gesprek met jeugdige/ ouders –

“C’est le ton qui fait la musique”



Verwijsindex app

iOS

Android

Windows




