Nieuwsbrief VIR Zuid Holland Zuid
In deze nieuwsbrief leest u over de voortgang van de inrichting van de Regionale Verwijsindex Zuid
Holland Zuid (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 van november 2017 bevat informatie over de stand van zaken in de ontwikkeling
naar de nieuwe VIR ZHZ. We bespreken de eerste gebruikerservaringen. Daarnaast informeren we u
alvast over acties die de komende tijd van u worden gevraagd om aansluiting op de VIR ZHZ te
realiseren.

Melding of signaal?
Op veler verzoek is besloten niet meer te spreken van "melden" in de VIR ZHZ. Door collega
verwijsindexen in andere regio's wordt de term "signaleren" gebruikt om aan te geven dat er een
significant verschil is tussen een melding vanuit de Meldcode en een signaal in de VIR ZHZ.
Met het besluit om de term signaal te gaan gebruiken accepteren we dat er een verschil in
terminologie ontstaat tussen de landelijke techniek en de regionale verwijsindexen. Stipter, de
technische ontwikkelaar van de VIR ZHZ, is hiervan op de hoogte en houdt hier rekening mee.

Samenwerking
De ontwikkeling van het samenwerkingsconvenant VIR ZHZ loopt voorspoedig. De uitgangspunten
liggen vast, nu wordt op detailniveau een en ander uitgewerkt. Naar verwachting zal het convenant
nog voor het einde van 2017 worden ondertekend door de 5 kernpartijen: JBWest, Veilig Thuis,
consortium Rivas/Careyn, Stichting Jeugdteams en de Serviceorganisatie.
In de nieuwsbrief van oktober stond een korte samenvatting van de resultaten van de bijeenkomsten
die de afgelopen maanden zijn gehouden. De resultaten uit deze gesprekken vormen een belangrijke
basis voor de nieuwe visie op het gebruik van en de samenwerking rondom de VIR ZHZ.
Andere basis ingrediënten voor het vernieuwde convenant zijn de inrichting van het zorglandschap
na de decentralisaties en de doelen van de transformatie. De nieuwe VIR ZHZ is gebouwd op de
principes van de transformatie en de samenwerkingsafspraken die in de keten buiten de VIR ZHZ om
al gehanteerd worden.
Naast de ontwikkeling van het convenant wordt momenteel gewerkt aan communicatiemateriaal
voor zowel professionals als betrokken jeugdigen en ouders/verzorgers. Hierop worden de afspraken
en het proces van signaleren helder en beknopt weergegeven. In het nieuwe jaar is dit materiaal voor
alle convenantpartijen beschikbaar.

Volgende stappen
Het streven is het convenant VIR ZHZ voor het eind van 2017 te ondertekenen. Vanaf dat moment
kunnen nieuwe partijen worden aangesloten. In de tussentijd ondernemen we stappen om de
definitieve start van VIR ZHZ goed te organiseren en informatie voor gebruikers beschikbaar te
stellen. U kunt daarom de komende tijd buiten de nieuwsbrief ook andere mail van ons verwachten.
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In het nieuwe jaar gaan we dus met een frisse start en heldere afspraken aan de slag met de VIR ZHZ.
Dit kunnen wij echter niet alleen, ook uw inzet is hierin hard nodig.
Wat verwachten wij van u?
Volgende maand ontvangt u van ons alle informatie over of en hoe u kunt aansluiten op de VIR ZHZ.
U zal daarvoor een aantal gegevens aan ons moeten aanleveren, waaronder de naam van de persoon
die binnen uw organisatie instantiebeheerder en aanspreekpunt VIR ZHZ zal worden. Uiteraard dient
u om aan te sluiten een toetredingsverklaring op het samenwerkingsconvenant VIR ZHZ te
ondertekenen.
Kick off bijeenkomst
In januari 2018 zal een korte Kick off bijeenkomst plaatsvinden voor (toekomstig)
instantiebeheerders. Hiervoor ontvangt u binnenkort een uitnodiging van ons. Tijdens deze
bijeenkomst stellen we ook graag de nieuwe relatiemanager VIR ZHZ aan u voor.

Techniek en gebruik VIR ZHZ
De eerste signalen worden al afgegeven in de VIR ZHZ. Hieruit blijkt dat de techniek goed werkt en
het programma eenvoudig te gebruiken is. Er komen ook wat vragen naar voren. Tot nu toe gaat het
om kleine dingen, waar op korte termijn een antwoord of een oplossing voor kan worden gevonden.
Gebruik VIR ZHZ: handig om te weten
1. Instantiebeheerders kunnen gebruikers ("hulpverleners") aanmaken. Zij kunnen dit echter
pas wanneer zij zichzelf ook de rol "hulpverlener" toekennen. Omdat niet alle
instantiebeheerders ook hulpverlener zijn binnen hun organisatie wordt deze actie op korte
termijn door Stipter overbodig gemaakt.
2. Wanneer een matchbericht terug komt op een signaal gebruikt de VIR ZHZ het BSN van de
jeugdige om aan te geven op wie de match is terug gekomen. Omdat een BSN vaak lastig te
koppelen is aan een dossier, is het aan te raden bij het afgeven van een signaal in het
onderwerp- veld een unieke code of naam in te vullen, zoals bijvoorbeeld een
dossiernummer. Op die manier is bij een eventuele match makkelijker vast te stellen welk
dossier het betreft.
3. Zijn er vragen over het aanmaken van gebruikers, of het al dan niet afgeven van een signaal?
Stel ze gerust via onderstaande contactgegevens.

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met Colette Gaillard,
Projectleider VIR ZHZ via c.gaillard@jeugdzhz.nl of 06 83 33 46 78.
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