Nieuwsbrief 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. We
lichten toe wat er anders wordt, en hoe we de technische overgang organiseren. Wilt u meedenken?
Meldt u dan aan voor de open bijeenkomsten. Informatie over data en aanmelden vindt u onderaan
deze nieuwsbrief.

Zorg voor Jeugd en VIR ZHZ: de belangrijkste verschillen
Zorg voor Jeugd (ZvJ) is een lokaal systeem dat meldingen uit de regio Zuid-Holland Zuid bij elkaar
brengt. ZvJ stuurt die meldingen door naar de landelijke verwijsindex, waar vervolgens de melding
met andere regio's vergeleken wordt. Binnen ZorgvoorJeugd bestond de mogelijkheid een
ketenmelding of een zorgsignaal af te geven. Deze functie bestaat echter niet in de landelijke VIR.
De VIR ZHZ is technisch volledig gebouwd naar inrichting van de landelijke VIR, en fungeert puur als
doorgeefluik van de regio naar de landelijke VIR en terug. Meldingen worden allemaal op dezelfde
plek verzameld en mogelijk ontstaat dan een match. Dat ziet er ongeveer zo uit:

De terminologie van Zorg voor Jeugd en de landelijke VIR verschilt een beetje. In het vervolg
hanteren we de onderstaande termen:
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.
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Melden vanuit MO Platform
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. Straks bestaan de volgende
technische mogelijkheden:
1. U bent meldingsbevoegd en u werkt met het MO Platform
In dit geval kunt u vanuit uw huidige MO Platform account straks uw VIR Melding maken.
2. U bent meldingsbevoegd en u werkt niet met het MO Platform
In dit geval kunt u een account aanvragen bij de SOJ. U krijgt dan een speciaal VIR account in
MO Platform.
Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u de handleiding voor het doen van VIR meldingen in MO
Platform. De handleiding is straks ook te vinden op de website van de SOJ. Hieronder ziet u alvast
wat beelden van hoe het nieuwe programma eruit ziet.

Melden in de VIR ZHZ – een nieuwe melding doen
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Melden in de VIR ZHZ – overzicht meldingen

Melden in de VIR ZHZ – een melding inzien
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Wat gebeurt er met huidige gebruikers van Zorg voor Jeugd?
"Schoon over"
In de overgang naar de VIR ZHZ heeft de SOJ gekozen voor een 'schone' overgang. Dat betekent dat
er een minimale hoeveelheid gegevens meegenomen wordt vanuit Zorg voor Jeugd naar de nieuwe
VIR. Dit is een bewuste keuze. In 10 jaar Zorg voor Jeugd is de database sterk vervuild geraakt.
Organisaties zijn opgegaan in andere organisaties, hulpverleners zijn inmiddels elders werkzaam,
nieuwe organisaties missen en een groot aantal organisaties heeft sinds de start van hun deelname
nooit gemeld.
Met de overgang heeft de SOJ voor een beperkt aantal partijen alvast accounts aangemaakt. Indien
voor uw organisatie een account is aangemaakt heeft de contactpersoon van uw organisatie
daarover van ons bericht ontvangen. De SOJ kan in de nieuwe VIR ZHZ instanties aanmelden om te
melden in de VIR. Zij kan dus het aantal aangesloten organisaties straks op basis van nieuwe
conventantafspraken indien nodig weer uitbreiden.
Wanneer voor uw organisatie nog geen account is aangemaakt, kunt u verderop in de nieuwsbrief
lezen wat het beleid is voor het aanmelden van organisaties bij de VIR ZHZ tot er een nieuw
convenant is opgesteld. De planning is dat dit convenant begin 2018 gereed is.

Wat gebeurt er met de oude meldingen?
Meldingen uit Zorg voor Jeugd zijn afgemeld, maar niet verwijderd. Matches met meldingen die de
afgelopen jaren in Zorg voor Jeugd zijn gedaan, blijven daarom mogelijk.
In de verwijsindex blijft iedere melding 2 jaar actief. Hij is dan echter niet verwijderd: hij is nog 5 jaar
in het archief te vinden. Pas na 5 jaar in het archief wordt een melding definitief verwijderd. Daarom
is het mogelijk de meldingen uit Zorg voor Jeugd allemaal tegelijk af te melden, zonder ze kwijt te
zijn. Als er een match is met een melding uit het archief, dan ontvangen de beide instanties een
signaal 'historie melding'.
Het kan dan wel zijn dat in de eerste jaren dat met de VIR ZHZ gewerkt wordt, relatief vaker een
signaal historie melding afgegeven wordt. Dat heeft dan verband met de overgang.
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Welke regels gelden tot het nieuwe convenant er is?
Vanaf 1 augustus kan weer gemeld worden in de VIR, door organisaties die daarvoor al een account
hebben. Hebt u nog geen account en wilt u wel graag melden, lees dan onderstaande goed door om
te zien hoe u kunt zorgen dat jeugdigen waar u zich zorgen over maakt toch in beeld zijn bij collega's
in het veld.
a. 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.
b. 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 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.

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
10 augustus 2017
19 september 2017

Tijd
9.00 -11.00 uur
9.00 -11.00 uur

Locatie
Gorinchem
Oud-Beijerland

Aanmelden
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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