Nieuwsbrief Augustus 2017 VIR Zuid Holland Zuid
In deze nieuwsbrief leest u over de voortgang van de inrichting van de Verwijsindex Risicojongeren
ZHZ (VIR ZHZ). Voel u vrij de nieuwsbrief door te sturen, of collega's aan- of af te melden door een
email te sturen naar contact@jeugdzhz.nl

In deze nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief bevat informatie over de overgang van Zorg voor Jeugd naar de VIR ZHZ. Een aantal
zaken wordt nog eens herhaald voor de vakantiegangers onder ons. We lichten toe wat er anders
wordt in de nieuwe VIR ZHZ, en hoe we de overgang organiseren.

Melding/Signaal/Instantie
De VIR ZHZ werkt net anders dan we van Zorg voor Jeugd gewend zijn, en hanteert andere termen.
Onderstaande begrippen gelden in de VIR ZHZ:
Melding
Signaal
Instantie

Een melding is een bericht naar de VIR. Er bestaat geen onderscheid meer tussen een
ketenmelding of een zorgmelding, omdat de landelijke VIR dit onderscheid niet kent.
Een signaal is een bericht terug van de VIR. Dit signaal geeft de VIR af wanneer een
match heeft plaatsgevonden, of wanneer er bijvoorbeeld een verhuisbericht is.
Iedere organisatie met een account wordt in de VIR een instantie genoemd.

In de VIR ZHZ bestaat dus geen verschil meer tussen een ketenregistratie of een zorgsignaal,
begrippen die we uit Zorg voor Jeugd kennen.

Richtlijnen tot aan de totstandkoming van het nieuwe convenant VIR ZHZ
Op dit moment bevinden we ons in een overgangsperiode. Dat maakt het soms lastig te weten hoe
en waarvoor we de VIR ZHZ willen inzetten. Onder welke omstandigheden we jongeren nu wel of
niet in de VIR? Hierover worden momenteel nieuwe afspraken gemaakt, welke worden vastgelegd in
het nieuwe convenant VIR ZHZ. Tot die tijd stelt de SOJ een aantal richtlijnen voor het gebruik van de
nieuwe VIR ZHZ:
a. Partijen met een account in de VIR ZHZ melden voorlopig op grond van eigen afweging, en
alleen wanneer er zorgen bestaan over de jeugdige. Er worden voorlopig geen
“ketenregistraties” gedaan, maar alleen meldingen die volgen uit de afwegingskaders zoals
omschreven in de Jeugdwet.
b. Partijen die nog geen account hebben in de VIR ZHZ, maar wel al een account in MO
Platform kunnen zich melden bij de SOJ en vragen naar Colette Gaillard. De SOJ maakt dan in
overleg een VIR ZHZ account aan voor uw organisatie.
c. Partijen die nog geen account hebben in de nieuwe VIR ZHZ en ook niet in MO Platform
kunnen met zorgen over een jeugdige in eerste instantie terecht bij de Stichting Jeugdteams.
Zij zijn onderdeel van de CJG teams of sociale teams in uw gemeente, kunnen zelf al veel hulp
bieden en staan in directe verbinding met gespecialiseerde jeugdhulp aanbieders. Weet u
niet zeker of u de jeugdige wel zomaar mag aanmelden bij het jeugdteam? Leg de situatie
toch altijd (anoniem) voor aan het jeugdteam, zij kunnen u precies vertellen wat met het
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oog op bijvoorbeeld privacy mag, en wat niet. Wilt u toch graag melden in de VIR, dan kan
het jeugdteam de melding maken. In overleg met u en de jeugdteams kan de SOJ indien
noodzakelijk voor u een VIR account aanmaken.

Melden vanuit MO Platform – hoe werkt dat?
Melden in de nieuwe VIR ZHZ gaat via het MO Platform. Het MO Platform is het programma dat wij
gebruiken voor de verwerking van zorgaanvragen in de regio ZHZ. Er zijn 2 mogelijkheden:
1. U bent een meldingsbevoegde en u werkt met het MO Platform
In dit geval kunt u vanuit uw huidige MO Platform account straks uw VIR Melding maken.
Informeer binnen uw organisatie of er voor uw organisatie al een account in de nieuwe VIR
ZHZ is aangemaakt.
2. U bent een meldingsbevoegde en u werkt niet met het MO Platform
U krijgt dan straks een speciaal VIR account in MO Platform. Informeer binnen uw organisatie
of er voor uw organisatie al een account in de nieuwe VIR ZHZ is aangemaakt.
De handleiding voor het melden via de VIR ZHZ in het MO Platform is te vinden op de website van de
SOJ.

Samenwerking
In de komende maanden worden via verschillende overleggen gesprekken gevoerd met alle
betrokkenen om te komen tot nieuwe samenwerkingsafspraken die passen bij de huidige inrichting
van de jeugdhulp. Ook u kunt hierover meepraten. Vragen die hierbij spelen zijn bijvoorbeeld:
- Hoe zorgen we voor maximale baten en minimale lasten van de VIR?
- Wie moet aangesloten zijn?
- Welke regels maken we met elkaar omtrent melden? Wat melden we wel/niet?
- Wat spreken we af als er een match is?
Wilt u meedenken? Dan kunt u zich aanmelden voor de open bijeenkomsten over de VIR ZHZ. De
eerstvolgende bijeenkomsten vinden plaats op:
Datum
19 september 2017
2 oktober 2017
19 oktober 2017

Tijd
9.00 -11.00 uur
9.00 – 11.00 uur
9.00 – 11.00 uur

Locatie
Oud-Beijerland
Ntb
Ntb

Aanmelden
contact@jeugdzhz.nl
contact@jeugdzhz.nl
contact@jeugdzhz.nl

Meer informatie?
Met vragen en voor het leveren van input over de VIR kunt u terecht bij de collega die binnen uw
organisatie aanspreekpunt is voor de VIR. Ook kunt u direct contact op nemen met Colette Gaillard,
projectleider VIR:
@:
c.gaillard@jeugdzhz.nl
T:
06 83 33 46 78
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