Datum: 18 December 2017
Onderwerp: aansluiten op de VIR ZHZ

Geachte heer/mevrouw,
Na 6 maanden van veelvuldig overleg met vele betrokken partijen ligt het nieuwe
samenwerkingsconvenant VIR ZHZ op tafel. Met deze brief informeren wij u over de mogelijkheden
om aan te sluiten op dit samenwerkingsconvenant en (opnieuw) te starten met signaleren in de VIR
ZHZ.
Uitgangspunten
Het nieuwe convenant is gebaseerd op 4 uitgangspunten, welke voort kwamen uit de verschillende
overleggen en standpunten van de verschillende betrokken partijen uit de keten.
1. We gebruiken VIR ZHZ als aanvullend instrument in het bestaande zorglandschap
VIR ZHZ is daarom geen aparte route met aparte afspraken, maar een instrument om de
samenwerking te bespoedigen en stimuleren.
2. Persoonlijk contact gaat altijd voor op de VIR ZHZ
We zetten de VIR ZHZ daarom pas in wanneer het ons niet lukt om via persoonlijk contact de
juiste personen of organisaties te betrekken.
3. VIR ZHZ helpt professionals elkaar te vinden
De VIR ZHZ is geen register van "probleemkinderen", maar een register van zorgelijke
situaties waarin samenwerking door betrokken professionals essentieel is voor een gezonde
ontwikkeling van een jeugdige.
4. VIR ZHZ wordt met zorgvuldigheid gebruikt
De afweging om te signaleren in de VIR ZHZ wordt in ieder individueel geval zorgvuldig
gemaakt. We signaleren alleen indien er vanuit professioneel oogpunt zorgen zijn over de
(toekomstige) ontwikkeling van een jeugdige. Ouders en jeugdigen worden betrokken bij en
geïnformeerd over wat een signaal inhoudt, en waarom het wordt afgegeven.
Wie mag aansluiten op de VIR ZHZ?
In principe mogen alle partijen die werkzaam zijn in de domeinen jeugdzorg, (geestelijke)
gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijk werk toetreden tot de VIR
ZHZ. Echter: partijen die niet werkzaam zijn in zorg of welzijn, kunnen alleen aansluiten op de VIR
ZHZ indien een zorgprofessional is aangesloten bij de betreffende organisatie. Denk daarbij aan een
gezinsspecialist, schoolmaatschappelijk werker of OK-coach. Deze zorgprofessional is dan bevoegd
om te signaleren in de VIR ZHZ. Voor meer informatie, zie artikel 6 van het convenant VIR ZHZ.

www.jeugdzhz.nl

Wat vraagt aansluiten op de VIR ZHZ van uw organisatie?
Om aan te sluiten op de VIR ZHZ dient u in uw organisatie:
a) een instantiebeheerder* aan te wijzen
b) de VIR ZHZ in uw meldcode op te nemen
c) de VIR ZHZ, inclusief uitgewerkt afwegingskader, op te nemen in uw werkproces(sen)
d) een toetredingsverklaring op het samenwerkingsconvenant VIR ZHZ te ondertekenen. Het
convenant vindt u vanaf 22 december 2017 op de website van de serviceorganisatie.
e) Een aanvraag in te dienen bij de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
*Een instantiebeheerder is aanspreekpunt met betrekking tot de verwijsindex. Intern maakt hij of zij
gebruikersaccounts aan, stimuleert intern gebruik, kennis en kunde, en is verantwoordelijk voor het
actueel houden van accountgegevens. Daarnaast is de instantiebeheerder aanspreekpunt voor de
serviceorganisatie. Het is mogelijk meerdere instantiebeheerders aan te wijzen binnen een
organisatie, tot een maximum van drie.
Hoe kunt u uw aanvraag indienen?
Een klein aantal partijen is al aangesloten op de VIR ZHZ. Deze partijen krijgen op korte termijn een
toetredingsverklaring toegestuurd. Is uw organisatie nog niet aangesloten? Dan kunt u een aanvraag
indienen door bijgevoegd formulier in te vullen en te versturen aan verwijsindex@jeugdzhz.nl. Indien
uw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt een toetredingsverklaring aan u toegezonden. Na
ondertekening ontvangt uw instantiebeheerder van ons een instellingsaccount en kunt u starten met
signaleren in de VIR ZHZ.
Meer informatie
Het convenant is te vinden op de website van de serviceorganisatie: www.jeugdzhz.nl. Daar zijn ook
een factsheet voor professionals en een informatieblad voor ouders/verzorgers en jeugdigen te
downloaden. Op 25 januari vindt een Kick Off bijeenkomst plaats, bedoeld voor (toekomstig)
instantiebeheerders van aangesloten organisaties.
Vragen?
Heeft u vragen over de nieuwe VIR ZHZ en hoe u kunt aansluiten? Neem dan contact op met Colette
Gaillard, projectleider VIR ZHZ, op 06 83 33 46 78 of stel uw vraag via verwijsindex@jeugdzhz.nl.
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