Verwijsindex – krachten bundelen
Bovenregionale werkgroep verwijsindex Noord-Holland Noord1

Inleiding
Met de komst van de Jeugdwet is de Wet op de Jeugdzorg komen te vervallen. Zoals verderop in de
notitie is aangegeven, heeft dit voor de verwijsindex ook enige wijzigingen met zich meegebracht,
waaronder de introductie van gezinsmatches. Deze notitie dient als eerste aanzet voor afstemming
met de gemeenten Noord-Holland Noord.
In de evaluatie van de landelijke verwijsindex (in opdracht van het ministerie van VWS) is oa. naar
voren gekomen dat de wijze waarop gemeenten, als convenanthouder, uitvoering geven aan de in de
Jeugdwet benoemde wettelijke taken regionaal sterk verschilt. Ook op het gebruik van de
verwijsindex in de regio’s Noord-Holland Noord is het nodige aan te merken (zie statistieken, bijlage
4). Misschien niet eens zozeer wat het aantal geregistreerde jeugdige betreft (gemiddeld 10% van
het totaal aantal jeugdigen tot 23 jaar), maar wel qua toepassing door de convenantpartners. Zo is
het opmerkelijk om vast te stellen dat Veilig Thuis en De Jeugd- & Gezinsbeschermers de meeste
signalen afgeven. Dit zijn partijen ‘achterin de keten’ en impliceert eerder laatsignalering, dan waar
de verwijsindex voor bedoeld is, namelijk het tijdig verbinden van professionals en dus
vroegsignalering. Eén van de adviezen uit de evaluatie is om vooral de hulp- en dienstverleners
vanuit het zgn. voorveld te activeren qua toetreding en gebruik. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de
kinderopvang, scholen, dag-/ vrijetijdsbesteding, de JGZ/ GGD, verloskunde, thuiszorg, huisartsen, de
wijkteams, jongerenwerkers en schuldhulpverlening.
De constatering dàt er meer professionals betrokken zijn is een belangrijk gegeven en helpt de
signaleringsbevoegde in de afweging om multidisciplinair samen te werken met derden. De wijze
waaròp de samenwerking vervolgens vormt krijgt, verschilt per casus en is mede afhankelijk van de
mate van (multi-)problematiek en hoe snel professionals elkaar (domein-overstijgend) weten te
vinden.
Goed doorvragen wie nog meer betrokken zijn en het streven naar het vergroten van de eigen kracht
bij jeugd en gezin is belangrijk. Tegelijkertijd, en mede gezien de kwetsbare positie van de jeugdigen,
is het tijdig zichtbaar maken van de eigen betrokkenheid in de verwijsindex aanvullend zinvol. Teveel
leunen op het eigen netwerk (‘we kennen elkaar al’) en de (veelal korte) lijntjes met een wijkteam,
maakt het zo sterk als de zwakste schakel2. De verwijsindex heeft niet voor niets een wettelijke
grondslag. Het is aanvullend handig (extra check), stimuleert het expliciet naar elkaar toe uitspreken
wie in de samenwerking de regie heeft en is qua gebruik een kleine moeite3.
De meerwaarde van de verwijsindex valt en staat met de daadwerkelijke toepassing door de
convenantpartijen. Uitgaande van een gedeelde visie op een optimale benutting van het instrument
1

Deelnemers werkgroep; Kop Noord-Holland (Anneke de Ruiter), West-Friesland (Marja Oud), regio Alkmaar
(Sydney Paula) en MULTIsignaal (Ruben van den Bosch).
2
Zie bijvoorbeeld het recente rapport van de inspecties over Sharleyne:
https://www.hoogeveen.nl/Actueel/Nieuws_2016/Mei_2016/Onderzoeksrapport_inspecties_naar_aanleiding_
van_de_dood_van_Sharleyne_openbaar
3
Een signaal is in de webapplicatie letterlijk binnen een minuut afgegeven. Door gebruik te maken van Singlesign on, koppelingen of de app voor smartphones kan het zelfs nog sneller.
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verwijsindex en het vergroten van de meerwaarde, zijn de mogelijkheden voor bovenregionale
samenwerking ambtelijk verkend.
Het advies in deze notitie is gericht op:
-

een update van het convenant
een nauwe samenwerking op het gebied van de verwijsindex door de gemeenten NoordHolland Noord (regio’s Kop Noord-Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland)
het formeren van een Team Verwijsindex met een aantal primair op de verwijsindex
toegewijde verwijsindex functionaris(-sen) voor het gehele gebied Noord-Holland Noord,
zodat er voldoende slagkracht is t.a.v. de VIR-taken, waaronder:
o het bevorderen van het gebruik bij de huidige convenantpartijen
o aansluiten van nieuwe convenantpartijen
o het vergroten van de mate van handelingsbereidheid en de aanpak van
handelingsverlegenheid

Mede gelet op convenantgebieden waar het gebruik van de verwijsindex relatief goed te noemen is
(zoals in de regio’s Haarlem, Heerlen, Friesland en Rotterdam), is het een belangrijke
randvoorwaarde om hier gezamenlijk voldoende formatie voor beschikbaar te stellen. Waarom
afzonderlijk van elkaar het wiel uitvinden, als het samen efficiënter kan en naar verwachting ook
effectiever?
We beschrijven allereerst de toepassing van de verwijsindex, vervolgens gaan we kort in op de
evaluatie van de landelijke verwijsindex 2015, de formatie van het verwijsindex Relatiemanagement,
noodzaak van een nieuw convenant en het vergroten van de mate van handelingsbereidheid bij de
convenantpartners.
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Toepassing verwijsindex
De gemeenten staan rondom de decentralisaties voor de uitdaging om de zorg met minder
bureaucratie, effectiever en goedkoper te leveren aan mensen die het nodig hebben. Door de
veranderingen die hiermee gepaard gingen, is er in veel regio’s minder aandacht geweest voor het
stimuleren van samenwerking middels de verwijsindex. En toch is het zaak wel voldoende aandacht
te hebben voor de verwijsindex. Omdat de verwijsindex, ook na de decentralisaties, voor de
jeugdigen tot 23 jaar een nuttig instrument is en een belangrijke meerwaarde kan hebben, is de
verwijsindex onderdeel van de Jeugdwet. Hierin zijn voor de gemeenten een aantal wettelijke taken
omschreven (hierna VIR-taken).
Om het weer scherp op het netvlies te hebben, beschrijven we allereerst de VIR-taken. Vervolgens
gaan we in op de beoogde meerwaarde van de verwijsindex, de positionering van de wijk-/ buurt-/
gebiedsteam en de in verschillende regio’s geconstateerde handelingsverlegenheid.

VIR-taken
De VIR-taken van gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet als volgt samen te vatten;
1. De gemeente heeft een verwijsindex en organiseert de aansluiting van instanties en
functionarissen (art. 7.1.3.1, 1e lid)
2. De gemeente bevordert het gebruik van de verwijsindex (art. 7.1.3.1, 1e lid)
3. De samenwerkingsafspraken worden vastgelegd in een convenant (art. 7.1.3.1, 2e lid)
4. De gemeente controleert of meldingsbevoegden na de match contact met elkaar hebben
opgenomen (art. 7.1.3.2)
5. De gemeente stelt per convenantpartner een instellingscoördinator aan (art. 7.1.3.3)
In de evaluatie verwijsindex (DSP groep, februari 20154) is geconstateerd dat de wijze waarop het
gebruik van de verwijsindex georganiseerd is sterk verschilt per convenantgebied. Er is aangetoond
dat dit invloed heeft op de mate waarin de verwijsindex de beoogde meerwaarde heeft. De volgende
adviezen zijn in de evaluatie aangedragen:
- Probeer het gebruik van de verwijsindex zoveel mogelijk te bevorderen. Investeer in de
borging en zorg voor uitbreiding van convenantpartijen. Daarbij is het aansluiten van de
wijkteams van essentieel belang.
- Stimuleer vroegsignalering middels de aansluiting/ activering van het voorveld5. Indien er
eerder in de ontwikkeling van problematiek gesignaleerd wordt, zal het instrument beter
aansluiten bij de doelstelling van de transitie en volgt er mogelijk minder overbelasting voor
de tweedelijnspartijen. Indien de verwijsindex ingebed wordt in het werkproces van het
voorveld, zullen de registraties een grotere betekenis krijgen en zal er een grotere
meerwaarde van de verwijsindex ondervonden worden.
- Maak het professionals technisch makkelijk om de verwijsindex te gebruiken door een link te
leggen tussen regie-/ registratie-/ bronsystemen en de verwijsindex.

4

Zie evaluatie verwijsindex: http://www.dsp-groep.nl/newsitem/17736/
Denk bij het voorveld bijvoorbeeld aan; scholen, opvang, dagbesteding, jongerenwerk, JGZ/ GGD, verloskunde, kraam- en
thuiszorg.
5
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Doelstelling verwijsindex
Het belang van de jeugdige vooropgesteld, is het doel van de verwijsindex om bij (toekomstige/
potentiële) bedreigingen en risico’s in een goede ontwikkeling naar volwassenheid, tijdig de
betrokken professionals in beeld te brengen en samen met de jeugdige en/ of wettelijk
vertegenwoordiger(s) afspraken te maken over één plan, de onderlinge afstemming en regie.
Daarmee is de verwijsindex voor professionals bedoeld als een laagdrempelig instrument om elkaar
zo snel als mogelijk in beeld te hebben. Vroegsignalering staat daarbij voorop.

Vroegsignalering
Wat bedoelt de wetgever eigenlijk met bedreigingen, risico’s en tijdig?
Het ministerie voor Jeugd en Gezin heeft, samen met een 40-tal organisaties, in 2009 de ‘Handreiking
voor het melden aan de Verwijsindex’ ontwikkeld. Een vaak onderbelicht onderdeel van de
signaleringscriteria is de zinsnede dat het niet alleen om de huidige risico’s gaat, maar ook om
situaties die de jeugdige mogelijkerwijs in de toekomst kunnen belemmeren/ beschadigen. Met
name dit laatste maakt dat vroegsignalering niet alleen mogelijk is, maar gezien de doelstelling van
de verwijsindex ook juist wenselijk is. Het is voor een signaleringsbevoegde dus eigenlijk vooral de
vraag wanneer het zinvol is zichzelf in de verwijsindex zichtbaar te maken voor mogelijk andere
betrokken professionals om zo de samenwerking tussen deze professionals ook vroegtijdig tot stand
te laten komen.

Meerwaarde verwijsindex
Het succes van de verwijsindex, en daarmee de ervaren meerwaarde door de convenantpartijen, valt
en staat bij de daadwerkelijk toepassing van het instrument.
Uit de landelijke evaluatie van de verwijsindex blijkt dat het gebruik van de verwijsindex gestaag is
gegroeid en er reeds vele organisaties zijn aangesloten6. Tegelijkertijd, en met name in het kader van
vroegsignalering, maken nog niet alle convenantpartijen voldoende tijdig gebruik van het meldrecht.
Staatsecretaris Van Rijn heeft, in reactie op de evaluatie, geconcludeerd dat de verwijsindex z’n
meerwaarde bewezen heeft en een passend middel voor de verbinding tussen professionals is.
Ook na de decentralisaties blijft de verwijsindex van meerwaarde vanwege:
-

de landelijke dekking waardoor interregionaal matchen mogelijk is. De verwijsindex is het
enige instrument wat dit mogelijk maakt.

-

de domein-overstijgende insteek7.
o Het relatief veel gehoorde geluid: “We kennen elkaar al”, wil nog niet zeggen dat
men altijd de volledige caseload kent van collega professionals vanuit alle
meldgerechtigde domeinen8. En aanvullend op het goed doorvragen bij de jeugdige/
het gezin welke professionals betrokken waren en momenteel zijn, is de verwijsindex
een handig hulpmiddel.
o

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onlangs aangegeven dat de verwijsindex,
vanwege een wettelijke grondslag, hèt instrument wat het mogelijk maakt om vanuit

6

In de MULTIsignaal convenantgebieden zijn 3.500 organisaties aangesloten en ruim 30.000 signaleringsbevoegden
geautoriseerd.
7 Zie uitvoeringsbesluit Jeugdwet: http://wetten.overheid.nl/BWBR0035779/2015-01-01#Hoofdstuk7
8 Het uitvoeringsbesluit beschrijft 7 domeinen; jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, gezondheidszorg, onderwijs,
maatschappelijke ondersteuning, werk & inkomen en politie & justitie.
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vroegsignalering en domein-overstijgend9 betrokken professionals rechtmatig te
verbinden.
-

het gemakkelijk borgen van de multidisciplinaire samenwerking. De verwijsindex stimuleert
(in lijn met de convenantafspraken) de betrokken professionals om onderling tijdig af te
stemmen en expliciet af te spreken wie de regie heeft in de coördinatie van de
samenwerking (coördinator van zorg/ matchregisseur). Daarbij ondersteunt het de
gemeente, indien noodzakelijk, de procesregie te voeren.

-

het historisch meldingenarchief. Een signaal in de verwijsindex mag maximaal twee jaar
actief blijven (en is in die periode matchbaar met andere actieve signalen). Daarna wordt het
signaal vijf jaar10 opgenomen in het historisch meldingenarchief en krijgt het in de
MULTIsignaal applicatie een inactieve status. Signaleringsbevoegden (met een actief signaal)
hebben het recht op inzage van de inactieve signalen (Jeugdwet art. 7.1.4.6). Het voordeel
hierbij is dat de (huidig en toekomstig) betrokken professionals ook kunnen zien we
voorheen betrokken waren11.

-

De gezinsfunctionaliteit. Sinds de komst van de Jeugdwet (art. 7.1.2.3) is de
gezinsfunctionaliteit, op verzoek van professionals12, toegevoegd aan de verwijsindex.
Kortweg wil dit zeggen dat signaleringsbevoegden nu ook met elkaar matchen indien de
gesignaleerde jeugdigen een overeenkomende ouder hebben. Het is de verwachting dat deze
functionaliteit de verwijsindex extra meerwaarde met zich mee zal brengen.

Noodzaak gebruik verwijsindex door gebieds-/ buurt-/ wijkteams sociaal domein
Sinds de decentralisaties hebben de gebieds-/ buurt-/ wijkteams/ teams sociaal domein (hierna:
wijkteams) ook zicht op nagenoeg alle inwoners met een vraag op het gebied van; werk & inkomen,
zorg aan langdurig zieken of ouderen en de jeugdzorg. De wijkteams hebben daardoor een centrale
positie in het geven van informatie, advies en ondersteuning aan de burger. Met betrekking tot de
jeugd tot 23 jaar is het de verantwoordelijkheid van de gemeenten om er zo goed als mogelijk voor
te zorgen dat geen kind tussen wal en schip geraakt. Aanvullend aan de hiervoor opgesomde
algemene meerwaarde van de verwijsindex, is er derhalve voor de wijkteams een verhoogde
noodzaak tot het zichtbaar maken van haar betrokkenheid in de verwijsindex. Men heeft daarmee
ook een extra check dat:
- geen organisatie over het hoofd wordt gezien,
- het wijkteam zichtbaar is voor alle, bij de jeugdige betrokken convenantpartners,
- de coördinatie van de multidisciplinaire samenwerking voor de jeugdige en gezin inzichtelijk
is voor alle betrokken signaleringsbevoegden en
- daarmee de borging van het streven naar afstemming in handelen door alle betrokkenen.
Verder willen we het advies van de samenwerkende jeugdinspecties onder de aandacht brengen.
Vanwege een risico op tunnelvisie en blinde vlekken, vinden de inspecties het ook belangrijk dat de

9

Zie persbericht AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-gemeenten-onzorgvuldig-bij-uitwerkingprivacyregels-sociaal-domein (april 2016)
10 Zie Jeugdwet art. 7.1.4.6. Aanvullend, ongeacht de status van het signaal, worden de persoonsgegevens z.s.m. volledig
verwijderd op het moment dat de jeugdige 23 jaar wordt, een bezwaar gegrond is verklaard of is komen te overlijden.
11 Memorie van Toelichting (pag. 29): “Er wordt voorzien in een historisch archief omdat kennis over meldingen van een
bepaalde jeugdige in het verleden belangrijke informatie is voor de professional voor het inschatten van de huidige situatie.”
12 Zie voor meer informatie de Evaluatie landelijke verwijsindex 2012 (pag. 3):
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/10/01/evaluatie-verwijsindex-risicojongeren
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wijkteams de jeugdigen voldoende tijdig registreren in de verwijsindex13. Ter onderbouwing geven
ze het volgende aan: “Soms kunnen verschillende kleinere risico’s die, als ze op zichzelf staan,
onvoldoende ernstig zijn, wel een ernstig risico zijn voor de veiligheid van jeugdigen wanneer ze zich
tegelijkertijd in een gezin voordoen. Ingrijpen is dan nodig.“. Uiteraard geldt dit voor alle
professionals en niet alleen het wijkteam. Het geeft wel aan dat, in het belang van de jeugdige, het
noodzakelijk is dat de betrokken hulp- en dienstverleners zichzelf tijdig zichtbaar maken in de
verwijsindex.
De in beginsel ogenschijnlijk kleine risico’s, die bij een betrokken professional bekend zijn, zullen op
zichzelf mogelijkerwijs geen groot veiligheidsrisico vormen. Het is onze ervaring dat professionals dan
ook (mede door blinde vlekken en de aanname alle betrokkenen in beeld te hebben), onvoldoende
grond zien voor het afgeven van een signaal in de verwijsindex. En toch is het de kunst om je, als
betrokken professional, voldoende tijdig zichtbaar te maken om vervolgens met elkaar beschikbare
puzzelstukjes van informatie aan elkaar te leggen. Samenwerken begint met jezelf tijdig zichtbaar
maken. De verwijsindex is hierbij een belangrijk instrument en een handig hulpmiddel.
De afweging of men na de match noodzaak ziet voor verdere afstemming en de wijze van
samenwerking (bijvoorbeeld het opstarten van 1 gezin 1 plan), is aan de betrokken professionals en
waar mogelijk met de jeugdige en/ of gezin. Dat multidisciplinair samenwerken tijd kost en van de
betrokkenen een investering vraagt is evident. Tegelijkertijd zou de tijdsfactor, mede in het belang
van de jeugdige, geen drempel moeten zijn voor het tijdig gebruik van de verwijsindex. Het signaal is
tenslotte binnen een minuut afgegeven.

Samenhang verwijsindex en meldcode
Het is bij een ieder niet altijd even duidelijk wat de samenhang is tussen de verwijsindex en de
Meldcode Huiselijk geweld & Kindermishandeling. De verwijsindex dient een ander doel dan de
Meldcode, maar kan wel tegelijkertijd worden ingezet. Het ministerie van VWS legt het als volgt uit14:
- Een belangrijk doel van de verwijsindex is het verbinden van professionals.
- Een melding aan Veilig Thuis, na het doorlopen van het stappenplan/ protocol Meldcode, is
bedoeld om het huiselijk geweld of de kindermishandeling te stoppen.
Het één sluit het ander niet uit. Het ministerie geeft nadrukkelijk aan dat het niet de bedoeling is dat
de professionals moeten kiezen tussen het gebruik van de verwijsindex en de meldcode.

Team verwijsindex Noord-Holland Noord
De wijze waarop de gemeenten het best om kunnen gaan met de VIR-taken, zou geheel opnieuw
kunnen worden bekeken. Alle mogelijke varianten en argumenten zouden in een nieuwe
projectorganisatie kunnen worden afgewogen om tot een nieuwe aanpak te komen. Dit vergt echter
veel tijd en mankracht en tegelijkertijd zijn er meerdere regio’s in Nederland waarin een aanpak is
ontwikkeld die zichzelf bewezen heeft.
De bovenregionale werkgroep NHN geeft er om die reden de voorkeur aan om goed te kijken naar de
aanpak binnen een aantal succesvolle convenantgebieden in Nederland, waar de verwijsindex goed
geborgd is en qua gebruik nog altijd een stijgende lijn laat zien. Waarom het wiel opnieuw uitvinden
13

Zie rapport van het Samenwerkend Toezicht Jeugd ‘Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams’:
https://www.inspectiejeugdzorg.nl/actueel/nieuws/nw_detail.asp?nw_id=415 (april 2015).
14 Zie ‘Veelgestelde vragen meldcode HG&KH’, min. VWS, aug. 2013:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2011/06/28/veelgestelde-vragen-meldcode-huiselijk-geweld-enkindermishandeling
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als het elders al goed georganiseerd is? Naast het overnemen van gebleken succesvolle methoden,
zou het interessant zijn om extra stil te staan bij zaken die in die regio’s nog niet zo goed lopen. Dit
kan inzichten opleveren die vervolgens in heel Nederland gebruikt kunnen worden.
Wij denken voor het bekijken van succesvolle regio’s vooral aan de regio’s rondom de steden
Rotterdam, Haarlem en Heerlen. Ons inziens zijn de volgende factoren van belang: krachten
bundelen en procescoördinatie lokaal. Hieronder een uiteenzetting.
1. Krachten bundelen, team Noord-Holland Noord. Het centraliseren van de meeste VIR-taken
zorgt voor een toegewijd team aan verwijsindex deskundigen en richten zich primair op:
a. aansluiten van nieuwe convenantpartners
b. het verzorgen van trainingen
c. stimuleren van het gebruik, waaronder het streven naar standaardisatie van de
signaleringscriteria
d. contact onderhouden met de instellingscoördinatoren, oa. middels periodieke
voortgangs- en evaluatiegesprekken
e. inzet van communicatiemiddelen, zoals een nieuwsbrief, gebruik van social media en
promotiemateriaal
f. organiseren van themagerichte informatiebijeenkomsten en workshops
g. aanjagen/ controleren van opvolging taak procescoördinatie (zie punt 2, hieronder)
Hiermee wordt voldaan aan vier van de vijf VIR-taken (zie pagina 3). De controlefunctie of
signaleringsbevoegden contact met elkaar hebben opgenomen (afstemming en regie) blijft
lokaal bij de Procesregisseurs. De overige VIR-taken kunnen belegd worden bij een
bovenregionale Relatiemanager Verwijsindex (zie functieprofiel bijlage 5). Voorwaarde voor
de uitvoering van bovenstaande taken a t/m g is wel dat er voldoende formatie in het team
beschikbaar moet zijn om deze taken goed uit te kunnen voeren. Ter indicatie: om aan deze
taken uitvoering te geven heeft Rotterdam, naast twee Functioneel beheerders voor de
gehele stadsregio, drie Relatiemanagers aangesteld (2,5 fte). Groot voordeel is dat het de
primaire taak van het team is om de verwijsindex tot een succes te maken. Het team werkt
zelfstandig en heeft voldoende mandaat om uitvoering te geven aan de VIR-taken.
Verbeterpunt in deze is wel dat de Relatiemanagers, in tegenstelling tot de Functioneel
beheerders, alleen formatie hebben namens de gemeente Rotterdam. En dat is ook terug te
zien in de statistieken. Om het goed te doen voor ook de andere gemeenten in de stadsregio,
hebben ze aangegeven nog minimaal twee Relatiemanagers nodig te hebben.
In zowel de regio IJmond & Zuid-Kennemerland (Haarlem e.o.) alsook in de regio Parkstad
(Heerlen e.o.) zijn twee Relatiemanagers actief. Deze Relatiemanagers geven namens alle
gemeenten in de regio uitvoering aan de VIR-taken.

Aantal fte - Advies samenstelling team Noord-Holland Noord
De eerder genoemde succesvolle verwijsindex regio’s hebben gemiddeld één fte (36 u/week)
voor Relatiemanagement per 100.000 jeugdigen tot 23 jaar. In de regio Noord-Holland Noord
zijn ruim 179.000 jeugdigen woonachtig. Dit impliceert 1,79 fte voor het beoogde
convenantgebied Noord-Holland Noord. Tegelijkertijd willen we vanaf de start niet direct al
te hoog inzetten en streven we voor het eerste jaar (tot 2018) naar 1,5 fte. Op basis van een
evaluatie moet blijken in hoeverre de Relatiemanagers impact hebben en wat dit betekent
voor het aantal fte op de langere termijn.
Een voorzet voor een verdeling van het aantal fte per regio en op basis van het aantal
jeugdigen, geeft het volgende beeld:
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o
o
o

regio Kop
regio West-Friesland
regio Noord-Kennemerland

43.147 jeugdigen = 24,09% = 0,36 fte
58.578 jeugdigen = 32,70% = 0,49 fte
77.403 jeugdigen = 43,21% = 0,65 fte

In bijlage 6 is een verdere uitsplitsing te vinden per gemeente en de kosten (naar rato
van het inwonersaantal), gebaseerd op de loonsom en overhead.
Het advies is om het team van Relatiemanagers voor Noord-Holland Noord in eigen
gemeentelijke dienst te nemen en bij één van de centrumgemeenten onder te brengen.
Hiermee zijn de VIR-taken tevens geborgd vanuit bestaand beleid. Het team van
Relatiemanagers vervangt tevens de huidige projectmatige aanpak en inhuur van externe
implementatiemanagers en trainers (zoals een deel van de VIR-taken nu door de Kop van
Noord-Holland en West-Friesland belegd is bij MULTIsignaal).
2. Procescoördinatie lokaal. De VIR-taak rondom de controle op de opvolging na de match past
goed in de decentralisaties na de inwerkingtreding van oa. de Jeugdwet. Vanuit de techniek
van MULTIsignaal bekeken, betekent dit een check op de afhandeling na de match
(afstemming en regie). En in het kader van het stimuleren van multidisciplinaire
samenwerking, betekent procescoördinatie ook dat de betreffende gemeentelijke
functionaris ingezet kan worden daar waar sprake van stagnatie of een vertragende factor bij
de totstandkoming of uitvoering van 1 gezin 1 plan 1 regisseur (tevens onderdeel van de
doelstelling Jeugdwet en het huidige verwijsindex samenwerkingsconvenant).
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Nieuw convenant
De verwijsindex was sinds 2010 onderdeel van de Wet op de Jeugdzorg en is per 2015 meeverhuisd
naar de Jeugdwet. De huidige verwijsindex convenanten zijn hierdoor aan vervanging toe. De
convenanten verwijzen namelijk naar artikelen uit de Wet op de Jeugdzorg. Ook de
gezinsfunctionaliteit is niet vermeld (zoals benoemd in de Jeugdwet, art. 7.1.2.3). En daarnaast is,
qua aangewezen categorieën van meldingsbevoegde organisaties, het domein ‘Jeugdzorg’ gewijzigd
naar ‘Jeugdhulp’. Waar eerst de Bureau’s Jeugdzorg en de voogdij-instellingen benoemd waren, zijn
nu specifiek de volgende type organisaties en functionarissen benoemd; wijkteams, Veilig Thuis,
jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. Tegelijkertijd kunnen we het ons voorstellen dat
de samenwerkingsafspraken, zoals benoemd in het huidige convenant, niet meer geheel in lijn zijn
met de geldende couleur locale n.a.v. de transities. En na 6 jaar ervaring opgedaan te hebben met de
verwijsindex Noord-Holland, is dit mogelijk ook een mooi moment om bijvoorbeeld na te denken
over een nieuwe naam voor de verwijsindex en het gebruik van meer laagdrempeligere terminologie.
MULTIsignaal heeft voor alle gemeenten een modelconvenant opgesteld (juridisch getoetst door
Zorg voor Recht, mr. M. Maessen). Hadden de gemeenten niet al een nieuw convenant moeten
opstellen? Ja, eigenlijk wel. Maar, de Jeugdwet is helder en leidend, het convenant volgend. Het is
echter wel noodzakelijk dat de gemeenten de convenantpartners informeren over de wetswijziging
en de gevolgen hiervan (waaronder het voornemen van een nieuw convenant).

Noodzaak convenant
Om aan te kunnen sluiten op een verwijsindex dient een gemeente een samenwerkingsconvenant
verwijsindex te tekenen, overeenkomend de Jeugdwet, art. 7.1.3.1, tweede lid. In het convenant
staan de afspraken over het gebruik en beheer van de verwijsindex en het borgen van de privacy. Het
convenant dient getekend te worden door het College van B&W van de gemeente(n) en is daarbij
convenanthouder. Dit convenant is de basis voor de afspraken die de gemeente vervolgens maakt
met instellingen werkzaam binnen de gemeente over de aansluiting op de verwijsindex. De
instellingen ondertekenen de toetredingsverklaring en gaan daarmee akkoord met bepalingen, zoals
opgemaakt in het samenwerkingsconvenant.

Convenant Noord-Holland Noord of per regio?
De huidige drie verwijsindex regio’s in Noord-Holland Noord hebben sinds eind 2009 een eigen
convenant en daarmee samenhangend per convenantgebied/ regio een eigen technische omgeving
van MULTIsignaal. De gemeenten staan voor de keuze om het convenant wederom op regionaal
niveau op te stellen of op niveau van Noord-Holland Noord15. Een convenant voor heel NoordHolland is niet haalbaar, met name omdat regio IJmond, Zuid-Kennemerland & Haarlemmermeer
aangegeven heeft qua inwonersaantal de huidige regio groot genoeg te vinden, is er voldoende
formatie beschikbaar voor de VIR-taken (zoals ook terug te zien in de statistieken) en zijn hun
convenantpartners vooral werkzaam in deze regio, rondom Haarlem. Gooi & Vechtstreek heeft
aangegeven dat hun convenantpartners en samenwerking met andere gemeenten vooral
gecentreerd zijn rondom Hilversum, Amersfoort en Utrecht.

15

De keuze van gemeenten voor een convenant op niveau NHN of , heeft geen invloed op de huidige Service
Level Agreements (SLA’s) voor het Technisch Applicatie Beheer en Functioneel Beheer van MULTIsignaal met de
individuele gemeenten.
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Afweging convenant Noord-Holland Noord
De voordelen voor één convenant op het niveau van Noord-Holland Noord (hierna NHN) ten opzichte
van de huidige drie regio’s zijn als volgt samen te vatten:
- Voor regio-overstijgende convenantpartners volstaat één ondertekening.
- Door een eenduidige set aan samenwerkingsafspraken is het efficiënter een nieuwe
bovenregionale convenantpartij te implementeren en te autoriseren.
- Eén convenantgebied op niveau NHN impliceert ook één technische omgeving. Vooral voor
bovenregionale convenantpartijen brengt dit voordelen met zich mee, waaronder het
accountbeheer.
- In de huidige convenanten zijn tussen de drie NHN regio’s geen noemenswaardige
verschillen te benoemen,
- de gemeenten in de regio NHN hebben en gaan op steeds meer terreinen een nauwere
samenwerking met elkaar aan. Zo is de Veiligheidsregio reeds op niveau NHN en wordt Veilig
Thuis op NHN-niveau uitgevoerd. Ook hebben alle drie de regio’s eenzelfde Regiovisie
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vastgesteld en werken de gemeenten beleidsmatig
samen op het gebied van de Regionale Meld- en Coördinatiepunten,
- Kostenefficiëntie. Vanuit een centraal georganiseerde projectleiding, zal het opstellen van
één convenant minder tijd kosten.
Nadelen convenant Noord-Holland Noord:
- Geen. Waarom per regio het wiel opnieuw uitvinden als dit niet nodig blijkt te zijn?
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Handelingsbereidheid
Uit de DSP evaluatie verwijsindex blijkt ook dat het gebruik van de verwijsindex afgelopen jaren
gestaag is gegroeid en er reeds vele organisaties zijn aangesloten. Tegelijkertijd zijn er grote
verschillen tussen de verschillende lokale verwijsindex regio’s. En niet alle beroepsgroepen maken in
het kader van vroegsignalering gebruik van het meldrecht. Professionals geven aan dat er
onduidelijkheid is rondom het juridisch kader in de toepassing van de verwijsindex, men niet goed de
landelijke signaleringscriteria weet te vertalen naar de praktijk, er sprake is van
handelingsverlegenheid en dat er, met name in de medische beroepsgroep, angst heerst voor het
tuchtrecht.
In bijlage 1 is ter aanvulling een korte en puntsgewijze opsomming te vinden met enkele highlights
uit de evaluatie.
Hoe tackelen we deze achterliggende factoren bij laatsignalering? Het gaat namelijk niet zozeer om
het instrument verwijsindex, want deze werkt, heeft ook volgens Van Rijn z’n meerwaarde
bewezen16 en zorgt, zelfs interregionaal, voor de verbinding tussen de professionals17.
Handelingsverlegenheid, angst voor het tuchtrecht en verouderde opvattingen rondom het
containerbegrip ‘privacy’ zijn overigens onderwerpen welke onafhankelijk lijken van de verwijsindex
als instrument. Redenen van niet-gebruik of een verminderde mate van handelingsbereidheid komt
ook op andere terreinen voor, zoals bij de toepassing van de Meldcode (zie Kamerbrief over de
voortgang en aanpak van GIA, 15 juni 2015) en bij het Calamiteitenonderzoek van het
Samenwerkend Toezicht Jeugd18. Voor uw beeld en verdere informatie, als u op de website van
Binnenlands Bestuur zoekt op de term handelingsverlegenheid, dan blijkt dat hier al lang voor wordt
gewaarschuwd. Met name Erik Gerritsen (voorheen bestuursvoorzitter BJz agglomeratie Amsterdam,
nu SG bij min. VWS) heeft hier veel over geschreven. We hebben hierbij de indruk dat het vooral aan
de organisaties overgelaten wordt hier actie op te ondernemen.
In bijlage 3 is meer informatie beschikbaar over de constatering van handelingsverlegenheid. Over
het algemeen kunnen we concluderen dat daadwerkelijke vroegsignalering (het tijdig zichtbaar
maken van de organisatie in de verwijsindex) voor een groot deel belemmerd wordt door
handelingsverlegenheid.

Vergrote mate van handelingsbereidheid
Van handelingsverlegenheid naar handelingsbereidheid is een lastig verandertraject, maar ons
inziens wel noodzakelijk. Tegelijkertijd is het een kans om op het niveau van Noord-Holland Noord,
als één van de eerste gemeenten in Nederland, hier het voortouw in nemen.
De bovenregionale werkgroep NHN is ervan overtuigd dat de verwijsindex een grotere meerwaarde
kan hebben om de samenwerking tussen professionals te verbeteren. Dit heeft echter alleen zin
indien wij ook met elkaar de discussie willen voeren over hoe we de handelingsverlegenheid kunnen
doorbreken. Wat is de visie en attitude van professionals op het tijdig aangaan van de
multidisciplinaire samenwerking? Hoe kunnen we de professionals in de praktijk ondersteunen,
zonder dat men in hoeft te leveren op het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens en
zonder dat er direct sprake moet zijn van het schenden van het beroepsheim. GGZ Nederland heeft

16

Kamerbrief over voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA), 15 juni 2015:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/06/15/kamerbrief-over-voortgang-van-deaanpak-van-geweld-in-afhankelijkheidsrelaties-gia.html
17 Zie ook het E-book ‘Achter iedere match schuilt een verhaal’, gratis download via www.multisignaal.nl
18 Zie calamiteitenonderzoeken van het STJ op https://www.jeugdinspecties.nl/onderwerpen/Calamiteitenonderzoek/ (zoals
gezien op dd. 2 oktober 2015)
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het (beleidsmatig) mooi verwoord: “In het belang van adequate en integrale hulpverlening en
bescherming van kwetsbare kinderen is binnen de ggz sprake van een verschuiving van ‘zwijgen,
tenzij’ naar ‘spreken tenzij’.” (notitie Handreiking Verwijsindex Risicojongeren, 28 januari 2010). In de
visievorming rondom het stimuleren van de toepassing van de verwijsindex en multidisciplinaire
samenwerking is dit een mooie eerste stap. Echter, hiermee is de intrinsieke motivatie en focus van
professionals op het tijdig aangaan van multidisciplinaire samenwerking nog niet veranderd. Laat
staan het gebruik van de verwijsindex in het kader van vroegsignalering.
Hoe kunnen we laatsignalering of niet-gebruik ombuigen naar vroegsignalering? MULTIsignaal
schetst de volgende randvoorwaarden:
1. Borging verwijsindex. Stel per organisatie een organisatieprofiel op, waarin aandacht
gevraagd wordt voor:
a. de interne werkwijze. Welke functies zijn benoemd als signaleringsbevoegd? Hoe ziet
de interne zorgstructuur eruit? Waar in het werkproces vindt standaard de afweging
signaleren plaats?
b. standaardisatie signaleringscriteria. In bijlage 2 is een kort betoog rondom de
noodzaak van het bepalen van een ondergrens.
c. taken instellingscoördinator. Iedere organisatie benoemd een instellingscoördinator.
Deze functionaris is verantwoordelijk voor; het stimuleren van het gebruik, maakt
eventuele hobbels in het gebruik bespreekbaar, schaalt casuïstiek indien nodig tijdig
op naar een gemeentelijke Procesregisseur, is namens de organisatie aanspreekpunt
voor de verwijsindex Relatiemanagers en houdt het verloop van personeel bij i.v.m.
de verwijsindex gebruikeraccounts.
2. Voortgangs- en evaluatiegesprekken. Aan de hand van statistieken en het organisatieprofiel
wordt door de Relatiemanagers periodiek het gesprek aangegaan met de
instellingscoördinator. Dit zorgt er enerzijds voor dat de gemeenten het belang van het
gebruik van de verwijsindex blijvend onderstrepen. Anderzijds kan dit de organisatie
stimuleren tot het aanscherpen van het organisatieprofiel in relatie tot het gebruik.
3. Training, opfriscursussen en themagerichte workshops. Dit kan zorgen voor duidelijkheid in
onderwerpen als signaleringscriteria, rechten en plichten rondom het concept van privacy.
Daarnaast kan men oefenen met casuïstiek en ervaringen uitwisselen.
4. Directe coaching in praktijksituaties. Het doel van trainingen is met name bewustwording en
het scheppen van duidelijkheid rondom beleid en theorie. Dit wil nog niet zeggen dat
hiermee de professional ook daadwerkelijk vaardig is de dagelijkse routine te doorbreken en
er een verandering is ingezet van de professionele attitude. Door het per organisatie coachen
van een aantal, door de organisatie reeds aangewezen, aandachtsfunctionarissen (Meldcode
Kindermishandeling & Huiselijk Geweld) kan het beleid en de theorie direct onder
begeleiding toegepast worden in de praktijk. Hierdoor worden nieuwe ervaringen opgedaan
en worden de voorheen belemmerende overtuigingen omgezet in nieuwe overtuigingen. Het
voordeel van een dergelijke praktische aanpak is dat de drempel verlaagd wordt en er binnen
de organisatie de aandachtsfunctionaris op zijn beurt zijn collega’s weer kan begeleiden.
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Samenvatting
In reactie op de landelijke evaluatie van de verwijsindex heeft de Staatssecretaris Van Rijn
geconcludeerd dat de verwijsindex z’n meerwaarde bewezen heeft. Tegelijkertijd is naar voren
gekomen dat de wijze waarop gemeenten, als convenanthouder, uitvoering geven aan de in de
Jeugdwet benoemde wettelijke taken regionaal sterk verschilt. Onderzoeksgroep DSP adviseert
gemeenten te investeren in het bevorderen van het gebruik van de verwijsindex, aandacht te hebben
voor de borging van de verwijsindex door de convenantpartijen en een uitbreiding van het aantal
signaleringsbevoegde organisaties. Er wordt met nadruk aandacht gevraagd voor het bevorderen van
het gebruik door het zgn. voorveld, zoals bijvoorbeeld de scholen en wijkteams.
Vanuit de statistieken van de drie verwijsindex convenantgebieden Noord-Holland Noord is het
advies van de DSP-groep herkenbaar. Zo is het opmerkelijk om vast te stellen dat organisaties als
Veilig Thuis en de Jeugd- & Gezinsbeschermers de meeste signalen afgeven. Dit zijn partijen achterin
de keten. Het verschil in aantal signalen met organisaties vanuit het voorveld impliceert eerder
laatsignalering dan waar de verwijsindex voor bedoeld is, namelijk het tijdig verbinden van
professionals en dus vroegsignalering.
Indien er eerder in de ontwikkeling van problematiek gesignaleerd wordt, zal het instrument ook
goed aansluiten bij de doelstelling van de transitie. Tijdig acteren op problematiek vermindert
mogelijk ook overbelasting voor de tweedelijnspartijen (en duurdere hulp- en dienstverlening).
Indien de verwijsindex beter ingebed wordt in het werkproces van het voorveld, zullen de
convenantpartijen een grotere meerwaarde van de verwijsindex ondervinden.
Technisch gezien is het een kleine moeite een signaal af te geven in de verwijsindex. De wijze waarop
men vervolgens, na een match in de verwijsindex, de samenwerking vorm geeft, is in beginsel vooral
een afweging van de betrokken professionals en waar mogelijk met de jeugdige en/ of gezin. Dat
multidisciplinair samenwerken tijd kost en van de betrokkenen een investering vraagt is evident.
Tegelijkertijd zou de tijdsfactor, mede in het belang van de jeugdige, geen drempel moeten zijn voor
het tijdig gebruik van de verwijsindex. Het signaal is tenslotte binnen een minuut afgegeven.
Voor signaleringsbevoegden is het, in lijn met de Jeugdwet en daarin genoemde criteria, vooral de
vraag wanneer het zinvol is zichzelf in de verwijsindex zichtbaar te maken voor mogelijk andere
betrokken professionals. Signaleringsbevoegden hebben met de toepassing van het instrument een
aantal voordelen:
- een extra check of men elkaar kent (domein-overstijgend en met een landelijke dekking)
- expliciet de coördinatie van de multidisciplinaire samenwerking borgen (matchregie)
- inzage in het historisch meldingenarchief (omdat kennis over inactieve signalen voor de
professional van belang kan zijn voor het inschatten van de huidige situatie)
- gezinsfunctionaliteit (gezinsmatches bij een overeenkomende ouder)
In aanvulling op bovenstaande is de verwijsindex ook van belang voor (en ter ondersteuning van) de
wijkteams. Omdat de wijkteams oa. een spilfunctie hebben in de organisatie van de jeugdhulp, is er
een verhoogde noodzaak dat het wijkteam tijdig (en domein-overstijgend) zichtbaar is voor derden.
Een ander belangrijk aandachtspunt uit de landelijke evaluatie is de geconstateerde schroom bij
professionals om tijdig gebruik te maken van de verwijsindex. Omdat deze schroom (of factoren van
handelingsverlegenheid) feitelijk weinig te maken heeft met techniek, lijkt er bij de verwijsindex een
dieperliggende oorzaak te zijn voor niet-gebruik of laatsignalering. Deze oorzaken zijn overigens ook
benoemd bij onderzoeken van andere initiatieven, zoals bij het STJ Calamiteitenonderzoek en bij de
uitvoering van de Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Denk hierbij aan onduidelijkheid
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over wet- en regelgeving rondom de organisatie van multidisciplinaire samenwerking. Ook is er bij
professionals, die de verwijsindex niet of te laat gebruiken, sprake van belemmerende angsten en
overtuigingen, waaronder; verlies van vertrouwensrelatie, weerstand en het tuchtrecht (behoud van
baan en faam).
Als laatste is het, met de komst van de Jeugdwet en de introductie van de gezinsfunctionaliteit,
noodzakelijk de huidige verwijsindex convenanten aan te passen. N.a.v. de transities en na 6 jaar
ervaring opgedaan te hebben met de verwijsindex Noord-Holland, is dit mogelijk ook een mooi
moment om na te denken over een nieuwe naam voor de verwijsindex en het gebruik van meer
laagdrempeligere terminologie.

Conclusie
Uitgaande van een gedeelde visie op een optimale benutting van het instrument verwijsindex en het
vergroten van de meerwaarde, is samenwerking op het gebied van de in de Jeugdwet benoemde
gemeentelijke VIR-taken wenselijk. Het is daarbij efficiënter en naar verwachting effectiever indien
de gemeenten van de regio’s Noord-Holland Noord hierin samen optrekken.
Voordelen van het vergroten en verstevigen van de onderlinge gemeentelijke samenwerking op het
niveau van Noord-Holland zijn als volgt te formuleren:








streven naar een eensluidende gemeentelijke visie op nut, noodzaak en meerwaarde
verwijsindex, waarbij vroegsignalering voorop staat
eenduidige strategie op het bevorderen van het gebruik van de verwijsindex en wijze van
implementatie, borging, training, relatiemanagement en evaluatie
eenheid van taal en gebruik van meer laagdrempelige terminologie
gezamenlijk optrekken en vormgeven van communicatiemiddelen (denk aan; nieuwsbrief,
folders, website en het gebruik van social media)
eenduidige rapportages aan de hand van statistieken en analyse t.b.v. een verantwoording
over de voortgang aan de convenanthouders en -partijen
vergroten van de mate van handelingsbereidheid bij de convenantpartijen
nieuw convenant

Aanbevelingen
Om de gemeentelijke samenwerking bovenregionaal vorm te geven, is de eerste aanbeveling de
krachten te bundelen middels het formeren van een Team Relatiemanagement verwijsindex NHN.
Om voldoende slagvaardig te kunnen acteren op de in deze notitie genoemde aandachtspunten en
uitdagingen wordt, voor een periode van een jaar, het noodzakelijk geacht minimaal uit te gaan van
anderhalve fte. Om te kunnen constateren in hoeverre het Team Relatiemanagement voldoende
bijdraagt aan de gestelde ambities, is het wenselijk de voortgang periodiek te evalueren en een
eindevaluatie op te leveren in het laatste kwartaal van 2018.
Het voorstel is daarbij het Team Relatiemanagement te formeren in het najaar van 2016 en te
operationaliseren op 1 januari 2017.
De tweede aanbeveling is om het traject voor een nieuw convenant in het najaar op te starten en
een definitieve versie gereed te hebben ni oktober 2017.
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Bijlage 1 – DSP evaluatie verwijsindex 2015
Een aantal onderwerpen uit de evaluatie van de verwijsindex door de DSP-groep (en in opdracht van
min. VWS) welke we graag samengevat opsommen:
- Het gebruik van de verwijsindex is de laatste jaren gestaag gegroeid. De deelname van en het
aantal signalen door scholen is toegenomen.
- De wijze waarop convenantgebieden invulling geven aan de gemeentelijke VIR-taken zijn van
grote invloed op het gebruik en de daarmee samenhangende meerwaarde. Denk hierbij oa.
aan de beschikbare tijd voor het creëren en onderhouden van draagvlak en het aansluiten
van nieuwe organisaties en signaleringsbevoegden.
- Generiek informeren is onvoldoende rechtsgeldig en niet in de geest van de wet. Bij
signaleren moet, waar mogelijk, jeugdige en/ of ouder persoonlijk geïnformeerd worden.
- 32% vraagt voorafgaand aan de match toestemming voor multidisciplinaire samenwerking.
Ook dit is niet in de geest van de wet. Je weet tenslotte voorafgaand aan de match nog niet
met wie je de match zal hebben. 26% vindt het moeten informeren over het signaal een
belemmering. Handelingsverlegenheid en angst op verlies van vertrouwensrelatie zijn hierin
belangrijke actoren.
- Zonder een gedegen onderbouwing álle jeugdige signaleren en zonder de mogelijkheid van
opting-out (een voorbehoud om niet te signaleren), is niet de bedoeling. 40% geeft aan niet
goed te weten wanneer te signaleren.
- Met name in Overijssel wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de verwijsindex. Gemeenten
zijn hiermee in strijd met de Jeugdwet. Een derde van de geënquêteerde
signaleringsbevoegden geven aan niet te weten hoe ze een signaal kunnen afgeven.
- Bij een groot deel van de matches is de Raad voor de Kinderbescherming betrokken. Dit
impliceert dat er relatief laat in de ontwikkeling van de problematiek gesignaleerd wordt.
- Met name de interregionale matches worden door de signaleringsbevoegden zeer
gewaardeerd.
- Omdat er vooral sprake is van ‘laatsignalering’ is een groot deel van de matches tussen
partijen die elkaar al in beeld hadden. Tegelijkertijd, voordat het signaal was afgegeven was
dit nog niet zeker.
- De transitie biedt gemeenten extra mogelijkheid om te sturen op het gebruik van de
verwijsindex.
- In Rotterdam heeft Bureau SISA veel aandacht voor de verwijsindex, wordt ook relatief veel
gesignaleerd (ook door de politie) en levert daardoor meer matches en gepercipieerde
meerwaarde op.
- De respondenten wensen oa.; meer signalen en meldingsbevoegden, vergroot
signaleringsbereidheid en koppel met bronsystemen.
- Jaarlijks worden meer dan 200.000 signalen afgegeven en worden professionals van ruim
26.000 jeugdigen gematcht.
- Het ministerie wordt geadviseerd gemeenten aan te spreken die het gebruik van de
verwijsindex niet of slecht bevorderen.
- Het succes van de verwijsindex is tevens afhankelijk van de inzet van de professionals.
- Tot 1 juli 2014 heeft de landelijke verwijsindex totaal ongeveer 800.000 signalen
geregistreerd voor 400.000 jeugdigen. Bij 339 jeugdigen zijn meer dan 20 organisaties
betrokken. Gemiddeld worden er per jeugdige 2 signalen geregistreerd. Tussen 2012 en 2015
zijn er totaal 44 bezwaren op afgegeven signalen gehonoreerd. Bij twee rechtszaken is de
overheid in het gelijk gesteld. Meer dan 4.000 professionals hebben meegedaan aan de
enquête evaluatie verwijsindex.
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Bijlage 2 – concretiseren signaleringscriteria
Het belang van de jeugdige vooropgesteld, is het doel van de Verwijsindex om bij (toekomstige)
bedreigingen en risico’s m.b.t. een goede ontwikkeling naar volwassenheid, tijdig de betrokken
professionals in beeld te brengen en samen met de jeugdige en/ of wettelijk vertegenwoordigers één
plan te realiseren.
Wat bedoelen we met bedreigingen, risico’s en tijdig? Het ministerie voor Jeugd en Gezin heeft in
2009 de ‘Handreiking voor het melden aan de Verwijsindex’ ontwikkeld en geeft aan dat de
verwijsindex dient als een preventief werkend netwerkinstrument voor professionals met gedeelde
zorg (vanuit diverse leefgebieden).
Signaleringsbevoegden hebben een meldrecht. Dat betekent dat er op basis van een professionele
afweging, uitvoering gegeven moet worden aan de toepassing van de Verwijsindex in de praktijk. De
uitdaging is met name om de vertaalslag te maken van dit meldrecht naar de reguliere interne
werkprocessen van de organisatie. Zoek een logisch moment in de dagelijkse werkzaamheden,
waarop de professional de afweging wel/ niet signaleren kan maken.

Standaardisatie afweging signaleren
Om te voorkomen dat het maken van de afweging het onderspit delft in de veelvoud van
werkzaamheden en/ of onvoldoende aandacht krijgt, is het aan te raden, naast het hanteren van de
professionele afweging en de verwijzing naar www.handreikingmelden.nl, per (type) organisatie de
afweging te standaardiseren. Een ondergrens. In welke gevallen zou het vreemd zijn indien er géén
signaal wordt afgegeven (bij welke doelgroep/ type cliënten/ bij welke mate van problematiek/ op
welk punt in het werkproces)? Denk bijvoorbeeld aan jeugdige die onder toezicht gesteld zijn (OTS)
of waar sprake is van veelvuldig schoolverzuim. Een aantal voordelen;
- Standaardisatie stimuleert het gebruik. Men krijgt ervaring in het werken met de
Verwijsindex.
- Het management/ de directie staat achter het concept van vroegsignalering en heeft een
duidelijke verwachting rondom het gebruik uitgesproken.
Het geniet de voorkeur om de onderbouwing voor deze standaardisatie vast te leggen in het
Organisatieprofiel. Tegelijkertijd is het wel van belang dat het mogelijk moet zijn dat de
signaleringsbevoegde o.b.v. opting-out in bijzondere gevallen per jeugdige de afweging moet kunnen
maken om niet over te gaan tot het afgeven van een signaal.

Vroegsignalering
Een vaak onderbelicht onderdeel van de meldcriteria http://www.meldcriteria.nl/web/over is de
zinsnede19 dat het niet alleen om huidige risico’s gaat, maar ook om de situaties die de jeugdige in de
toekomst kunnen belemmeren/ beschadigen. Met name dit laatste maakt dat vroegsignalering niet
alleen mogelijk is, maar gezien de doelstelling van de verwijsindex juist wenselijk.
Laat een onderbuikgevoel niet sluimeren, maar maak het concreet.

19

“Dat er sprake moet zijn van een situatie die nu al een schadelijk of belemmerend effect heeft op de ontwikkeling van de
jeugdige en/of dat de ontwikkeling van de jeugdige bedreigd wordt (met andere woorden in de toekomst belemmerd of
beschadigd kan raken).”
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Bijlage 3 – handelingsverlegenheid
Multidisciplinaire samenwerking is noodzakelijk. Bij multiproblematiek kan je het als professional
immers niet alleen. En toch blijkt uit de evaluatie van de Verwijsindex20 dat
handelingsverlegenheid er in grote mate voor zorgt dat er onvoldoende tijdig gebruik gemaakt
wordt van de Verwijsindex.
Enerzijds heeft dat te maken met onzekerheid of de reden van signaleren voldoende in lijn is met de
landelijke signaleringscriteria21. Anderzijds weet de signaleringsbevoegde soms niet zo goed hoe je
de jeugdige en/ of ouder moet informeren over het af te geven signaal. Men aarzelt vanwege
mogelijke weerstand of het schaden van de vertrouwensrelatie. Dit heeft niet puur met de
Verwijsindex te maken, maar komt ook sterk naar voren bij de toepassing van de Meldcode. Hoogste
tijd om aan de slag te gaan met de aanpak van handelingsverlegenheid. Niet alleen met beleid en
workshops, maar vooral ook middels directe ondersteuning in de praktijk.
In de ‘Kamerbrief over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)’22
geeft staatssecretaris Van Rijn aan, dat artsen weerstand hebben en aarzelen de Meldcode toe te
passen (pag. 8). Men loopt voor het gevoel op eieren om de vertrouwensrelatie met de ouders niet
te schaden op het moment dat er een vermoeden is van kindermishandeling. Er is behoefte aan
training in gespreksvaardigheden. Daarnaast is er ook in bredere zin bij zorgprofessionals
handelingsverlegenheid geconstateerd, vanwege onbekendheid met wet- en regelgeving, vrees voor
tuchtrechtelijke maatregelen en nogmaals de angst om de vertrouwensrelatie met de cliënt op het
spel te zetten (pag. 13). Kortom, hoewel de Verwijsindex (tijdig verbinden van betrokken
professionals) en de Meldcode (stoppen kindermishandeling/ huiselijk geweld) een ander doel
dienen, zijn de redenen van laatsignalering of zelfs niet-gebruik gelijk. MULTIsignaal is tot de
conclusie gekomen dat, ongeacht het instrument of initiatief rondom samenwerking met ‘derden’,
hulp- en dienstverleners (wellicht zelfs overwegend) primair gericht zijn op het uitvoeren van de
eigen werkzaamheden. Men is er veelal wel van overtuigd dat samenwerking noodzakelijk is, maar
het is een éxtra taak, bovenop de caseload. En als je in aanvulling daarop eigenlijk nog niet goed
weet hoe je de beoogde samenwerking voldoende tijdig in de praktijk bespreekbaar kan maken,
wanneer voel je dan de ruimte om hier (nieuwe) ervaringen in op te doen?
C’est le ton qui fait la musique
Vanuit het expertisecentrum verwijsindex is MULTIsignaal ervan overtuigd dat het nodig is aandacht
te hebben voor de professionele attitude op het concept van multidisciplinaire samenwerking. En in
aanvulling op de attitude is het vooral ook de toon die de muziek maakt. Creëer niet je eigen
weerstand door bijvoorbeeld de Verwijsindex als ‘stok’ te gebruiken. Richt je op het doel en nut van
de Verwijsindex en maak gebruik van laagdrempelige terminologie. Het is niet voor te stellen dat er
jeugdigen/ ouders zijn, die het niet goed vinden dat de reeds betrokken organisaties van elkaar
weten dát ze betrokken zijn. Anders gezegd, welke ouder heeft er baat bij dat de reeds betrokken
professionals niet met elkaar samenwerken? Het is toch juist goed dat een ieder dezelfde kant op
kijkt en niet langs elkaar heen werkt? Tegelijkertijd is het, met het oog op de privacy, na het ontstaan
van een match natuurlijk niet de bedoeling dat de professionals de volledige dossiers onderling
uitwisselen (sowieso verloopt de wijze waarop men de samenwerking aangaat en de
samenwerkingsinformatie vastlegt volledig buiten de scope van de Verwijsindex).
20

Download hier de evaluatie: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/06/15/evaluatieverwijsindex-risicojongeren.html zoals gezien op dd. 23 juli 2015
21 Zie: http://www.multisignaal.nl/nieuws/handreiking-meldcriteria
22 Zie: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/06/15/kamerbrief-over-voortgang-vande-aanpak-van-geweld-in-afhankelijkheidsrelaties-gia.html zoals gezien op dd. 23 juli 2015
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Verzoek tot verzet
Is de weerstand op het informeren over het afgegeven signaal door een mogelijk verlies van
vertrouwensrelatie terecht? In de evaluatie verwijsindex is te lezen dat in de periode 2012 – 2014 er
totaal 44 bezwaren gehonoreerd zijn door de betrokken instantie of namens het college B&W,
waarna het signaal is verwijderd. Op het huidig totaal van ongeveer 200.000 actieve signalen, hebben
we het dan over 0,02%. Daarnaast heeft een ieder het recht naar de rechter te stappen. Sinds 2010
zijn er twee rechtszaken geweest. In beide gevallen is de overheid in het gelijk gesteld en was er geen
noodzaak de signalen te verwijderen.
Verlies van behandel-/ vertrouwensrelatie
De angst op verlies van de behandel-/ vertrouwensrelatie indien de jeugdige in de verwijsindex
geregistreerd wordt, is soms een zorg van de professional. Hoewel er ongetwijfeld ouders zijn die
direct in de weerstand schieten en de verwijsindex ervaren als een brevet van onvermogen, is het
vooral ook de toon die de muziek maakt. Hoe hier het beste mee om te gaan vraagt enige tact,
ervaring en kundigheid in gesprekstechnieken. In de evaluatie van de verwijsindex wordt ook
geadviseerd dat professionals elkaar hierin ondersteunen (intervisie) en het onderwerp is van
gesprek bij periodieke deskundigheidsbevordering (pag. 41, DSP rapport feb. 2015). Hoewel de mate
handelingsbereidheid los staat van de verwijsindex als instrument, is handelingsverlegenheid
(waaronder de toepassing van de verwijsindex) per definitie in het nadeel van de jeugdige/ het gezin.
Verouderde privacy protocollen?
Tijdig samenwerken met ‘derden’ versus het beroepsgeheim. Eén gezin één plan versus de
tuchtrechter. De medische beroepen (Wet BIG), de psychologen (NIP), de pedagogen en
onderwijskundigen (NVO) en de Jeugdzorgwerkers (Jeugdwet) zijn gehouden aan een beroepsgeheim
waarbij het tuchtrecht in de gaten houdt of men oa. voldoende zorgvuldig omgaat met de
privacygevoelige gegevens. Het is uiteraard van groot belang dat privacygevoelige gegevens niet op
straat komen te liggen. En omdat er een kans is dat je als professional jezelf moet verantwoorden bij
een tuchtrechter (met alle mogelijke gevolgen van dien), kunnen we het ons voorstellen dat men dit
risico liever niet wilt lopen (behoud van baan en faam). Mede om dit risico zo klein mogelijk te
houden is de wijze waarop omgegaan dient te worden met het beroepsgeheim, verwerkt in privacy
protocollen. De wetgever verwacht dat we eerder achter de voordeur kijken en dat de reeds
betrokken professionals, samen met het gezin, in een zo vroeg mogelijk stadium van
probleemontwikkeling gaan samenwerken (Jeugdwet). Zijn deze privacy protocollen in dit licht
eigenlijk nog wel voldoende werkbaar?
Leren van Calamiteiten
Als laatste benoemen we het onderzoek ‘Leren van Calamiteiten’ (STJ - 2013)23. Het Samenwerkend
Toezicht Jeugd (STJ) is een programmabureau van samenwerkende inspecties in het jeugddomein.
Het STJ onderzoekt wat de rol van de organisaties is geweest voorafgaand aan de calamiteit en hoopt
middels openbare rapportages dat organisaties en professionals het calamiteitenonderzoek gebruikt
om te leren van eigen ervaringen en ervaring van anderen. Ook door het STJ is geconstateerd dat
handelingsverlegenheid het tijdig aangaan van multidisciplinaire samenwerking in de weg staat. Het
STJ onderstreept de noodzaak en roept op tot beter gebruik van de verwijsindex.

23

STJ staat voor Samenwerkend Toezicht Jeugd, lees hier het Calamiteitenonderzoek:
https://www.jeugdinspecties.nl/onderwerpen/Calamiteitenonderzoek/
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Aanpak handelingsverlegenheid
De Verwijsindex is in alle eenvoud een handig instrument. Tegelijkertijd kan het pas echt succesvol
zijn indien het echt ingezet wordt als instrument voor vroegsignalering om uiteindelijk in het belang
van de jeugdigen tot een grotere meerwaarde te komen. Maar hoe kunnen we daadwerkelijke
vroegsignalering bevorderen als uit diverse evaluaties blijkt dat (feitelijk ongeacht het initiatief
rondom multidisciplinaire samenwerking) handelingsverlegenheid en verouderde opvattingen
rondom privacy de terugkerende belemmerende factoren zijn. En dit zíjn ook lastige onderwerpen
om tegen het licht te houden. Sterker nog, we voorzien dat dit vraagstuk een cultuurverandering
behoeft op de professionele attitude rondom multidisciplinaire samenwerking. Het is o.i.
noodzakelijk hier niet alleen beleid op te schrijven, maar ook bereid zijn dit thema aan te pakken en
blijvend met elkaar over in discussie te gaan en ervaringen te delen.
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Bijlage 4 – Statistieken Noord-Holland
Algemene statistieken regio’s Noord-Holland

24

Uit bovenstaande algemene statistieken valt op dat (op de regio Gooi&Vechtstreek na) dat de
‘potentiële doelgroep verwijsindex’ gemiddeld genomen volledig geregistreerd is in de verwijsindex.
Uitgaande van het vroegsignalerende karakter van de verwijsindex, is het percentage van 10% een
voorzichtige schatting.
De regio Kop Noord-Holland en IJmond, Zuid-Kennemerland & Haarlemmermeer hebben relatief
meer jeugdigen geregistreerd.
Tegelijkertijd valt het ook op dat van het percentage geregistreerde jeugdigen (met minimaal één
actief signaal) er voor gemiddeld 57% sprake is van een match (minimaal twee actieve signalen).

Aantal actieve signalen per kwartaal
Om een goed beeld te kunnen geven van het verloop van het gebruik van de verwijsindex van
afgelopen jaren, geeft het volgende overzicht een duidelijk beeld. Per kwartaal is gemeten hoeveel
signalen er op dat moment actief waren.

Opvallend is een toename in gebruik in de regio’s IJmond, Zuid-Kennemerland en Gooi &
Vechtstreek. De regio’s in Noord-Holland Noord laten een daling zien.

24

Uitleg afkortingen regio’s; Kop = Kop Noord-Holland, NK = Noord-Kennemerland, WF = West-Friesland, G&V =
Gooi&Vechtstreek, IJ+Z Ken. = IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer.
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Aantal afgegeven signalen per convenantpartij per convenant Noord-Holland Noord
Regio Kop Noord-Holland
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Regio West-Friesland
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Regio Noord-Kennemerland
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Bijlage 5 – Profielschets Relatiemanager
Om de Verwijsindex goed te laten werken moet deze goed zijn geborgd. Zowel op regionaal niveau,
gemeentelijk en binnen de aangesloten instantie. Om het werken met de verwijsindex een onderdeel
te laten zijn van het dagelijks werken, is het goed om op deze niveaus aandacht te hebben voor de
voortgang, de opgedane ervaringen en in te springen daar waar de samenwerking toch niet goed op
gang komt. Want, signaleren en mensenwerk en samenwerken vereist onderlinge afstemming en
coördinatie.
Uiteraard zijn het de signaleringsbevoegden die in de verwijsindex uiteindelijk de signalen afgeven en
daarmee zichzelf zichtbaar maken voor andere betrokken professionals. Tegelijkertijd zijn het de
bestuurders, directies, managers en leidinggevenden die het werken met de verwijsindex levendig
moeten zien te houden. We vergelijken dit ook wel eens met een sinus beweging. Hiermee wordt
bedoeld dat alle partijen in de startfase veelal zeer enthousiast zijn over de verwijsindex, maar na
verloop van tijd is er de valkuil dat de ‘nieuwigheid’ eraf gaat, men terug schiet in de bekende routine
en minder aandacht heeft voor een instrument als de verwijsindex. De functionarissen zullen
hiervoor moeten waken en tijdig op acteren.
Vanuit het samenwerkingsconvenant van de verwijsindex zijn een drietal functionarissen benoemd
die de spil zijn in een goede borging van de verwijsindex. Dat zijn de;
Relatiemanager,
Procesregisseur en
Instellingscoördinator
Ad 1) De Relatiemanager voert het gros van de gemeentelijke VIR-taken uit en kan gezien worden als
de animator en aanjager van de verwijsindex. De Relatiemanager is een regionale rol (op niveau
Noord-Holland Noord) en verantwoordelijk voor het aansluiten van nieuwe convenantpartijen, is
daarmee uitvoerend convenanthouder, monitoort en stuurt aan op het gebruik van de Verwijsindex.
Ad 2) De Procesregisseur heeft een coördinerende rol indien de multidisciplinaire samenwerking
stagneert of de betrokkenen onvoldoende voortgang boekt. Iedere gemeente heeft reeds, en mede
in lijn met het huidige convenant, een gemeentelijke functionaris specifiek aangewezen voor deze
taak. In relatie tot de verwijsindex bewaakt de Procesregisseur de wijze van multidisciplinaire
samenwerking en houdt zich met name bezig met de VIR-taak rondom de controle op de opvolging
na een match.
Ad 3) De Instellingscoördinator is de ambassadeur van de Verwijsindex binnen de instantie en
contactpersoon voor de bovenstaande twee functionarissen.

Taakomschrijving Relatiemanager
Doel van de functie:
- uitdragen van de gemeentelijke visie op de verwijsindex, waarbij het tijdig gebruik door
convenantpartijen voorop staat (vroegsignalering);
- zorgen dat de Verwijsindex convenantpartners zich houden aan de gemaakte afspraken,
waaronder aandacht voor:
o het stimuleren van het gebruik
o relatiebeheer met de Verwijsindex Instellingscoördinatoren
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Taken en verantwoordelijkheden van de Relatiemanager
Operationeel werkproces
- aansturing van het functioneel beheer25;
- verantwoordelijk voor een adequate werking van de verwijsindex;
- contact onderhouden met de leverancier van de verwijsindex
Relatiebeheer
- contact onderhouden met de Verwijsindex convenantpartners;
- het verzorgen van trainingen, opfriscursussen en themabijeenkomsten;
- de partners informeren over de resultaten van matches en signaalopvolging (ondersteund
door statistieken en geanonimiseerde casuïstiek/ matchverhalen);
- generieke knelpunten in de werking van het systeem en/ of wensen voor aanpassingen aan
de applicatie adequaat communiceren aan de Helpdesk van MULTIsignaal;
- opstellen van kwartaal en jaarrapportages en afstemming met de colleges van B&W;
- is (gemandateerd) convenanthouder en onderhoudt daarmee tevens de relatie met de
landelijke Verwijsindex26, waaronder periodiek aanschuiven bij landelijke overleggen.
PR en communicatie
- ambassadeur zijn voor de verwijsindex;
- nieuwe partners/organisaties binnen de regio “verleiden” tot deelname;
- het (laten) ontwerpen van informatiemateriaal over de verwijsindex;
- verzorgen van presentaties over de werking van de verwijsindex;
- de gegevens vanuit de gegenereerde management informatie bespreekbaar maken bij de
instellingscoördinator teneinde de continuïteit van de verwijsindex te monitoren en daar
waar nodig aan te sturen.

25

Het Functioneel Beheer is ondergebracht bij de Helpdesk van MULTIsignaal en is op werkdagen bereikbaar van 08:00 tot
18:00 uur op nummer 0187-641747 en helpdesk@multisignaal.nl
26 de technische relatie met de landelijke verwijsindex wordt uitgevoerd door het Functioneel Beheer
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Bijlage 6 – Advies samenstelling team NHN
Het totaal aantal jeugdigen van de gemeenten Noord-Holland Noord is tezamen 179.12827.
Uitgaande van een totaal van 1,5 fte Relatiemanagement, vind u hieronder allereerst een voorzet per
regio voor een verdeling van het aantal fte. Vervolgens splitsen we het verder uit per gemeente.
regio Kop
regio West-Friesland
regio Noord-Kennemerland

43.147 jeugdigen = 24,09% = 0,36 fte
58.578 jeugdigen = 32,70% = 0,49 fte
77.403 jeugdigen = 43,21% = 0,65 fte

Loonsom
De loonsom is gebaseerd op een ambtenaar in gemeentelijke dienst. Omdat de Relatiemanager een
persoon vraagt met de nodige ervaring, doorzettingskracht en kennis van de sociale kaart (zie verder
bijlage 5), is deze functie ingeschat op schaal 10.
Werkplekkosten
De kosten van één werkplek bedraagt € 5.339,66 per jaar incl. btw. Voor 1,5 fte en uitgaande van
twee Relatiemanagers, zijn twee werkplekken nodig = € 10.679,32 per jaar, incl. 21% BTW.
Loonsom
De loonsom is o.b.v. 1,5 fte en schaal 10 totaal € 103.216,99 (per jaar en incl. 21% BTW en twee werkplekken)

Kosten per gemeente

27

De aantallen jeugdigen zijn gebaseerd op de cijfers zoals bekend bij CBS Statline dd. 7 december 2015
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