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 eerste nieuwsbrief bevat informatie over de nieuwe projectleider VIR, het traject naar een
nieuwe VIR ZHZ en de technische ontwikkelingen rondom de VIR (let op: overgangsperiode!).

Even voorstellen…
Mijn naam is Colette Gaillard. Per 19 juni ben ik gestart als projectleider VIR
bij de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. De komende maanden ga ik met u samen
aan de slag om de VIR ZHZ weer aan te sluiten op de actuele situatie. Daarbij
staan 2 doelen centraal:
1) Voldoen aan de wettelijke taak van gemeenten
2) Het vinden van een wijze van gebruik die zorgt voor minimale
investering van tijd en middelen, en maximaal resultaat in de
hulpverlening

Zorg voor Jeugd
In de vergadering van 6 april jl. heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het voorstel om de
functionaliteit van de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) in te bouwen in het MO-platform. Het MO
platform is het registratiesysteem dat door Jeugdprofessionals van de Stichting Jeugd en de
Jeugdhulpaanbieders in de regio wordt gebruikt.
Integratie in het MO platform betekent een grote verlichting van administratieve lasten van de VIR.
Door de koppeling met het MO Platform kunnen de zogeheten ketenmeldingen bijvoorbeeld
automatisch verlopen. Die worden immers al in MO Platform geregistreerd.
Gevolg van de integratie van de VIR in het MO platform is dat de contracten met Zorg voor Jeugd zijn
opgezegd. Deze lopen af op 31 juli 2017. Wij zijn dankbaar voor de jaren van prettige samenwerking
met Zorg voor Jeugd.

VIR in MO Platform
Vanaf 1 augustus zal de VIR ingesloten zijn in het MO Platform. Op dit moment wordt hard gewerkt
om de technische overgang soepel te laten verlopen. Een handleiding hoe te registreren in de VIR via
MO Platform komt tijdig voor u beschikbaar.
Van 17 juli tot en met 31 juli 2017 is het niet mogelijk om meldingen te doen. In deze periode vindt de
overgang van Zorg voor Jeugd naar MO Platform plaats. Tot 17 juli kunt u blijven melden in Zorg voor
Jeugd. Vanaf 1 augustus is de VIR ingesloten in het MO Platform.
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In verband met de zomervakantie en het terug gelopen gebruik van Zorg voor Jeugd verwachten we in
deze tijd niet veel meldingen. Indien u toch wilt melden, vragen wij u de melding tijdelijk uit te stellen.
In geval van dringende casuïstiek kunt u contact opnemen met de Stichting Jeugdteams. In geval van
technische vragen kunt u terecht bij Colette Gaillard.

Samenwerking
Het voorstel dat op 7 april werd goedgekeurd door het Algemeen Bestuur gaat uit van inrichting van
de VIR langs 4 richtlijnen:
- Voldoen aan de wettelijke taken
- Streven naar een administratieve lastenverlichting
- We werken vooralsnog budgettair neutraal en streven lagere kosten na
- De Verwijsindex is een instrument, geen doel op zichzelf
De overgang naar het MO platform en de uitgangspunten van de inrichting van de VIR bieden nieuwe
mogelijkheden voor het gebruik. Met deze feiten in het achterhoofd worden de komende tijd de
samenwerkingsafspraken herzien. Het doel is per 1 januari 2018 te kunnen gaan werken met nieuwe
afspraken die de baten van de VIR ZHZ optimaliseren, en de lasten minimaliseren.
Op dit moment staat, naast het voldoen aan de wettelijke verplichting, de invulling van de
samenwerking rondom de VIR ZHZ nog grotendeels open. Colette Gaillard zal de komende tijd via
verschillende wegen input ophalen en de verschillende ideeën bijeen brengen in nieuwe
samenwerkingsafspraken.

Meedenken?
De komende tijd vinden op verschillende data bijeenkomsten plaats over de VIR. Zo wordt VIR
besproken in de drie subregionale beleidsoverleggen. Daarnaast is er een kernteam van
zorgaanbieders dat meedenkt. Hierin zijn JB West, Careyn, Rivas, Stichting Jeugdteams, Dienst
Gezondheid en Jeugd en Veilig Thuis ZHZ vertegenwoordigd. Tot slot worden er deze zomer drie
bijeenkomsten georganiseerd voor iedereen die graag zijn of haar bijdrage levert. Zie hieronder voor
data en aanmelden. U bent uiteraard vrij u aan te melden voor bijeenkomsten buiten uw eigen
subregio als die datum beter in uw agenda past.
Datum
24 juli 2017
10 augustus 2017

Tijd
9.00 -11.00 uur
9.00 -11.00 uur

19 september 2017

9.00 -11.00 uur

Vindt plaats in regio
Aanmelden
Drechtsteden
Contact@jeugdzhz.nl
Alblasserwaard
– Contact@jeugdzhz.nl
Vijfheerenlanden
Hoeksche Waard
contact@jeugdzhz.nl

Meer informatie?
Met vragen en voor het leveren van input over de VIR kunt u verder 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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