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 vat de belangrijkste bevindingen samen na de bijeenkomsten en overleggen van
afgelopen maanden en biedt een algemeen beeld van de punten die de basis vormen voor het maken
van nieuwe samenwerkingsafspraken in het convenant VIR ZHZ.

Techniek
De afgelopen tijd is hard gewerkt om de techniek op orde te krijgen en de aansluiting op de landelijke
verwijsindex goed te laten lopen. Alle techniek staat nu klaar voor gebruik.
Voor de VIR ZHZ bestaat vooralsnog geen koppeling waarmee automatisch gemeld kan gaan worden.
Er wordt gekeken naar verschillende mogelijkheden om deze koppeling op termijn en onder de juiste
voorwaarden te realiseren bij partijen die grote hoeveelheden jeugdigen gaan signaleren in de VIR
ZHZ.

Samenwerking
De afgelopen maanden zijn verschillende partijen aan het woord geweest om hun ervaringen en
standpunten te delen over hoe de verwijsindex gebruikt moet gaan worden. Via open
bijeenkomsten, ambtelijke bijeenkomsten en kernteam overleggen is veel informatie opgehaald. Op
veel punten is men het met elkaar eens, met hier en daar nuanceverschillen. Er waren ook vragen
waar we met elkaar nog geen antwoord op hadden. Een opsomming van de belangrijkste
ingebrachte punten:
1. Eenvoud
Een veelgehoorde opmerking: laten we het simpel houden. De verwijsindex is in de kern een
registratieprogramma, en gaat daarmee hoe dan ook administratietijd kosten. Men is over
het geheel genomen voorstander van een eenvoudig opgezet systeem zonder "toeters en
bellen"
1. Streef realistische resultaten na, maak gebruik van de voordelen
In theorie is de verwijsindex een middel om altijd een volledig overzicht te hebben van
iedereen die met jeugdigen werkt. In de praktijk is het echter niet uitvoerbaar om alle bij
jeugdige betrokken partijen aan te laten sluiten en alle jeugdigen te registreren. Voor velen
van u is deze situatie ook niet wenselijk. Hoewel de verwijsindex ons geen compleet
overzicht van elke jeugdige en elke betrokken professional kan geven, heeft de verwijsindex
wel degelijk eigen voordelen. Zo kan samenwerking over de regio heen worden gerealiseerd,
blijven zorgen over jeugdigen langer in beeld en kan bij kwetsbare jeugdigen een extra
maatregel worden genomen voor goede onderlinge samenwerking.
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2. Teveel matches is ook niet goed
Teveel matches zal gezien de werkdruk van professionals leiden tot keuzes op welke match
te acteren en op welke niet. Die keuze wordt dan gemaakt op grond van zeer minimale
informatie uit de verwijsindex, en niet op grond van een professionele inhoudelijke afweging.
3. Connectie voorveld – zorg
We constateren dat er nog te weinig verbinding is tussen de niet-hulpverlenende partijen in
het voorveld en de hulpverlenende partijen. De VIR ZHZ kan hier verbetering in stimuleren.
4. Onvolledige of onjuiste informatie
Vooral in het voorveld, maar ook zeker op andere plaatsen in de keten is men niet altijd
goed op de hoogte van de regels waar men met betrekking tot de verwijsindex aan moet
voldoen. Denk hierbij aan zaken als (invulling van) informatieplicht en toestemmingsvereiste.
5. Het belang van persoonlijk contact tussen professionals moet altijd voorop staan
De verwijsindex kan nooit een vervanger worden van persoonlijk contact maar moet juist als
stimulans dienen. Een ICT systeem kan nooit het enige kanaal zijn dat wordt ingezet om goed
samen te werken. Het is wel een goed hulpmiddel om elkaar te vinden. Je kunt immers pas
samenwerken als je bij elkaar in beeld bent.
6. Men worstelt met het vertrouwensband-dilemma
Professionals staan voor het dilemma van het wel of niet verbreken van de vertrouwensband
met ouders en/of de jeugdige. Er is behoefte aan begeleiding hoe te bepalen wanneer tot
signaleren over te gaan en hoe het gesprek daarover aan te gaan.
7. Het belang van het doorlopend gesprek en helder communicatiemateriaal
De verwijsindex is in hoge mate afhankelijk van de inzet van haar gebruikers. Het is daarom
van belang dat we met elkaar in gesprek blijven en de verwijsindex eenduidig en consequent
inzetten. Ook de beschikbaarheid van goed voorlichtingsmateriaal is hierin van belang.

Volgende stappen
De eerste ruwe schetsen van de samenwerkingsafspraken, gebaseerd op bovenstaande punten,
liggen op tafel. Daar wordt in overleg met het kernteam VIR ZHZ en de Serviceorganisatie jeugd de
komende tijd nog flink aan geschaafd. Naar verwachting is het convenant in januari 2018 klaar voor
ondertekening.
In januari zal ook gestart worden met de uitvoering van het implementatie- en communicatieplan.
Deze zullen worden opgesteld door de projectleider VIR ZHZ en de nieuw aan te wijzen VIR
functionaris. Deze persoon zal na ondertekening van het convenant de verwijsindex vanuit de SOJ
voor zijn of haar rekening gaan nemen. We blijven u via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van
de ontwikkelingen.

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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