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Inleiding
In Noord-Holland Noord heet de Verwijsindex: Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord (VIN).
VIN is een digitaal contactsysteem waarin professionals kunnen aangeven dat zij direct of indirect
(via de ouders) betrokken zijn bij een jeugdige van 0 tot 23 jaar. Kinderen en jongeren hebben in hun
leven te maken met professionals. Denk aan de leraren op school, de huisarts of een jongerenwerker.
Niet altijd kennen zij elkaar. Doordat professionals tijdig gebruik maken van dit contactsysteem
zorgen zij ervoor dat zij vroegtijdig samen met de jeugdige en/of wettelijk vertegenwoordiger(s)
afspraken kunnen maken over één plan, de onderlinge afstemming en regie.
Gemeenten in Nederland dienen uitvoering te geven aan de in de Jeugdwet benoemde wettelijke
taken. Zij zijn verantwoordelijk voor het stimuleren en vergroten van het gebruik van de Verwijsindex
in hun eigen gemeente.
In juni 2017 zijn er twee relatiemanagers aangesteld om in samenwerking met de gemeenten aan
deze wettelijke opdracht uitvoering te geven. De relatiemanagers hebben een adviserende en
faciliterende rol. Beleidsmedewerkers van gemeenten zijn een belangrijke schakel om VIN binnen de
eigen gemeente onder de aandacht te brengen en te houden. Contractmanagement spreekt
gecontracteerde jeugdhulp en WMO-aanbieders aan om aan te sluiten en gebruik te maken van VIN
bij jeugdigen waar zij betrokken bij zijn. In dit jaarverslag is uiteengezet welke stappen er zijn
gemaakt om het gebruik van VIN te bevorderen.

Het aantal gesignaleerde jeugdigen uit Noord-Holland Noord is met 20% gestegen.
In 2020 hebben professionals bij 7159 unieke jeugdigen tot 23 jaar uit Noord-Holland Noord hun
betrokkenheid getoond door een signaal af te geven in de Verwijsindex. Dit is een stijging van 20%
ten opzichte van 2019. Deze jeugdigen zijn gesignaleerd door professionals van organisaties die
aangesloten zijn op de Verwijsindex in Noord-Holland Noord (VIN) en andere regionale Verwijsindexen, zogenaamde interregionale signalen. Bij 74% van de gesignaleerde jeugdigen is in 2020 een
match ontstaan. Uit enquêtes, die afgenomen worden bij de professionals die de training gevolgd
hebben, blijkt dat 40% van de geënquêteerden aangeeft soms of regelmatig een match te hebben
met een organisatie waarvan hij niet wist dat die ook bij het gezin betrokken was, zie bijlage 1.

Diagram 1: Aantal signalen afgegeven op jeugdigen uit Noord-Holland Noord en aantal gesignaleerde
jeugdigen uit Noord-Holland Noord.
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Diagram 2: Percentage (gezins)matches op gesignaleerde jeugdigen in 2020.
Het percentage organisaties dat gebruik maakt van VIN stijgt naar 45%
In het plan van aanpak voor 2020 was de verwachting uitgesproken dat het percentage van alle
aangesloten organisaties dat daadwerkelijk gebruik maakt van VIN uit zou komen op meer dan 45 %.
Het percentage is precies 45%, een stijging van 5,4% ten opzichte van 2019. Onderstaande tabel laat
zien hoeveel procent van de aangesloten organisaties gebruik maakt van VIN. In bijlage 2 staat een
overzicht van de organisaties die in 2020 hun betrokkenheid hebben getoond bij jeugdigen uit
Noord-Holland Noord.
Jaar

Aantal aangesloten
organisaties

Aantal organisaties dat
gebruik maakt van VIN

Percentage organisaties dat
gebruik maakt van VIN
t.o.v. het aantal
aangesloten organisaties
2016
196
52
26,5 %
2017
206
68
33,0 %
2018
270
95
35,3 %
2019
351
139
39,6 %
2020
371
164
45,0 %
Tabel 1: percentage aangesloten organisaties dat gebruik maakt van VIN
Van de gecontracteerde organisaties is ruim 73% aangesloten, ruim 54% gebruikt VIN.
In november 2019 zijn de ruim 350 aangesloten organisaties aangeschreven met het verzoek te gaan
werken volgens de afspraken die zijn vastgelegd in het nieuwe convenant. Organisaties zijn verzocht
om het organisatieprofiel aan te passen, de toetredingsverklaring te tekenen en hun accounts te
controleren en aan te passen. Eind december 2020 hebben 300 aangesloten organisaties de stukken
op orde gemaakt.
Alle regio’s hebben VIN opgenomen als contracteis voor jeugdhulpverlening. Gecontracteerde
organisaties hebben de verantwoordelijkheid om aan deze eis te voldoen en VIN te implementeren.
De relatiemanagers ondersteunen hen hierbij middels een borgingsplan en format organisatieprofiel
en sturen hen de benodigde informatie en toetredingsverklaring toe. De relatiemanagers informeren
hen over de trainingsmogelijkheden.
Met contractmanagement uit West-Friesland en de regio Alkmaar zijn afspraken gemaakt om ervoor
te zorgen dat 85% van de gecontracteerde jeugdhulp organisaties aangesloten is op VIN. In 2019 was
dit gemiddeld 73%. Eind december 2020 was in deze regio’s 84% van de gecontracteerde
organisaties aangesloten op VIN. Met contractmanagement in de Kop was de samenwerking nog niet
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opgestart en zijn hier geen afspraken over gemaakt. Eind 2020 was 65% van de gecontracteerde
organisaties in de Kop aangesloten op VIN. In bijlage 3 staat een overzicht per regio.
Een percentage van 100% zal niet haalbaar zijn omdat door de inkoopregio’s in Noord-Holland Noord
wordt gewerkt met een open-house constructie, wat inhoud dat er continu nieuwe aanbieders bij
komen. Contractmanagers krijgen regelmatig een overzicht van het gebruik door de gecontracteerde
organisaties en hen wordt gevraagd nieuwe organisaties pas te contracteren op het moment dat zij
ook op VIN aangesloten zijn. Op deze manier kunnen de relatiemanagers samen met
contractmanagement het gebruik van VIN door gecontracteerde Jeugdhulp organisaties bewaken.
In 2020 zijn er 54 nieuwe organisaties aangesloten op VIN (zie bijlage 4).
Met ingang van 1 januari 2020 is VIN opgenomen als contracteis voor Wmo aanbieders in de regio
Alkmaar. In de Kop en West-Friesland wordt het gebruik van VIN onder de aandacht gebracht bij
Wmo aanbieders, het is nog geen contacteis.
Huisartsen doen mee met een pilot
Een groot gedeelte van de indicaties voor jeugdhulp worden afgegeven door huisartsen. Veel
huisartspraktijken in Noord-Holland Noord werken samen met Vicino.
Vicino is een organisatie die POH-ers levert aan de huisartsen in Noord-Holland Noord. De POH-er
biedt licht ambulante hulp aan jeugdigen tot 23 jaar en POH-ers volwassenen.
De beleidsadviseur van Vicino heeft in samenwerking met de relatiemanagers een projectaanvraag
ingediend bij ZONH. Dit project is gericht op het aansluiten van huisartspraktijken op VIN. In 2020 zijn
er diverse voorlichtingen gegeven aan huisartsen. Na deze voorlichtingen hebben een aantal
huisartsen zich aangemeld om deel te nemen aan de pilot. In 2021 wordt geëvalueerd hoe VIN het
beste geïmplementeerd kan worden bij huisartspraktijken.
Gemeenten spelen een belangrijke rol in het vergroten van de bekendheid van VIN
Beleidsmedewerkers van gemeenten zijn een belangrijke schakel om VIN binnen de eigen gemeente
onder de aandacht brengen en te houden. Zij kunnen goed inschatten in welk sociaal beleid en/of
subsidieafspraken VIN vastgelegd kan worden.
De gemeentelijke teams spelen in de samenwerking rondom de matchregie een grote rol. Het is
belangrijk dat andere betrokken professionals direct kunnen zien dat er iemand van het gemeentelijk
team betrokken is, zodat er afgestemd en/of samengewerkt kan worden.
Uit managementinformatie komt naar voren dat er gemeentelijke teams zijn die goed gebruik maken
van VIN. Nuldelijnorganisaties geven aan dat het voor hen een fijne gedachte is dat zij een match
kunnen krijgen met iemand van het gemeentelijk team.
Bij sommige gemeentelijke teams fluctueert het gebruik van VIN. Vanwege hoge werkdruk door
onder andere Corona en beperkte capaciteit heeft VIN niet altijd de hoogste prioriteit gehad. Om te
onderzoeken hoe het gebruik van VIN onder de aandacht gehouden kan worden zijn er overleggen
geweest met beleids- en/of kwaliteitsmedewerkers.
Begin 2021 worden er afspraken gemaakt om samen te bekijken welke mogelijkheden gemeenten
zien om VIN beter te implementeren en borgen. De relatiemanagers kunnen ondersteuning bieden in
de vorm van trainingen. Beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers en het management zullen
zelf intern afspraken moeten vastleggen in werkprocessen. Alleen in samenwerking met
gemeentelijke teams kan de bekendheid en het gebruik van VIN vergroot worden.
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Vroeg signalering start bij nuldelijnorganisaties en organisaties die indirect betrokken zijn.
Uit gesprekken met professionals is naar voren gekomen dat zij het fijn zouden vinden om door hun
eigen gemeente aangesproken te worden om VIN te gaan gebruiken.
De relatiemanagers hebben in samenwerking met de gemeenten hiervoor een brief opgesteld in
2020. In het voorjaar van 2021 zal een start gemaakt worden met het aanschrijven van deze
organisaties.

Informatiebijeenkomsten en trainingen over VIN.
Om ervoor te zorgen dat professionals kunnen werken met VIN, is goede voorlichting belangrijk. In
2020 heeft dit op verschillende manieren plaatsgevonden.
In 2020 hebben de relatiemanagers bij verschillende organisaties (online) voorlichting gegeven over
het gebruik van VIN. Het gaat om organisaties die interesse hebben om aan te sluiten op VIN en om
organisaties die al aangesloten waren op VIN en opnieuw het gebruik van VIN onder de aandacht
willen brengen. Tijdens de meldcodetours van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ hebben
de relatiemanagers ook voorlichting gegeven.
Trainingen VIN zijn zowel SKJ als GAIA geaccrediteerd en goed beoordeeld.
In 2020 is de 3,5 uur durende training opnieuw via Stichting Groeimee geaccrediteerd met 4,5 punt
voor Jeugdzorgwerkers en Jeugd en Gezinsprofessionals. De training is in het voorjaar 3 keer gegeven
aan totaal 36 professionals die de training gemiddeld met een 8,3 beoordeelden. Vanwege de corona
crisis kon de training vanaf maart 2020 niet meer fysiek plaatsvinden. Vanaf september 2020 hebben
de relatiemanagers de training online via Teams aangeboden. Deze training heeft 11 keer
plaatsgevonden en is door 131 professionals gevolgd. Ook de online training wordt goed beoordeeld,
gemiddeld met een 8,0.
Om de bekendheid over VIN onder Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen te vergroten hebben de
relatiemanagers in samenwerking met GGD Groeit (het interne cursusbureau) de training voor
jeugdartsen laten accrediteren (GAIA). Hieraan hebben meer dan 40 jeugdartsen en
jeugdverpleegkundigen deelgenomen. Zij beoordeelden de training met gemiddeld een 8,4. Naast de
training zijn er afspraken gemaakt in 2021 om samen met het management een plan van aanpak te
maken hoe het gebruik van VIN meer aandacht kan krijgen in het dagelijks werk van de jeugdarts en
jeugdverpleegkundige.
De vraag naar e-learning is door de corona crisis gegroeid.
In samenwerking met MULTIsignaal hebben de relatiemanagers een e-learning ontwikkeld voor
professionals die niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan de fysieke training óf herhaling
wensen. Om de training meer aan te laten sluiten bij de werkwijze in Noord-Holland Noord is er een
handleiding geschreven die ook terug te vinden is op de website. In december 2020 is MULTIsignaal
verzocht een aparte training te realiseren voor Noord-Holland Noord zodat er niet meer met een
handleiding gewerkt hoeft te worden. In het voorjaar van 2021 is de nieuwe e-learning beschikbaar.
De relatiemanagers houden het gebruik van VIN onder de aandacht.
Het werk van de relatiemanagers bestaat voor een groot deel uit het voeren van overleggen. Door
met regelmaat contact te onderhouden zorgen zij ervoor dat het gebruik van VIN onder de aandacht
blijft. In bijlage 5 staat een overzicht van de overleggen waar de relatiemanagers aan deelnemen of
stukken agenderen.
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VINd elkaar met VIN!
Goede communicatiemiddelen zijn belangrijk voor het vergroten van het gebruik van VIN.
In september 2019 zijn er twee trainees vanuit gemeente Alkmaar gestart met het ontwikkelen van
een communicatieplan voor VIN om de bekendheid van VIN te vergroten.
De trainees hebben diverse professionals geïnterviewd over hun ervaringen met VIN. Daarnaast is er
een online Ynnovate sessie georganiseerd. Tijdens deze sessie in de regio Alkmaar is onderzocht
welke vorm van communicatie ingezet kan worden om het gebruik van VIN te vergroten.
In het communicatieplan, dat eind 2020 is afgerond, staan een aantal adviezen om de bekendheid te
vergroten (zie bijlage 6). Deze aanbevelingen worden In 2021 opgepakt. Al langere tijd is er door
gemeenten en professionals vraag naar succesverhalen over VIN. De relatiemanagers hebben hier in
2020 aandacht aan gegeven door onder andere op de website een link te plaatsen naar de website
www.jijmaakthetverschil.nu Op deze site van MULTIsignaal krijgen professionals de mogelijkheid om
hun verhaal te vertellen.
In bijlage 7 wordt het bereik van de website en nieuwebrief weergegeven.

Conclusie: Blijf het gebruik van VIN aandacht geven.
Ondanks het feit dat het gebruik van VIN stijgt is de ambitie: “Alle professionals zijn bekend met VIN
en maken de afweging om VIN te gebruiken als de situatie daartoe aanleiding geeft. Zo kunnen zij
vroegtijdig met elkaar in contact komen zodat zij de jeugdige en diens ouder(s) eerder en sneller
kunnen ondersteunen.“ nog lang niet behaald. Om de bekendheid en hiermee de effectiviteit van VIN
te vergroten is er vraag naar meer ambassadeurs die het gebruik van VIN onder de aandacht brengen
tijdens overleggen en bijeenkomsten. Alleen in samenwerking met gemeentelijke teams kan de
bekendheid en het gebruik van VIN vergroot worden.
Door de werkwijze in het nieuwe convenant is het duidelijker geworden wanneer professionals de
afweging dienen te maken om in VIN aan te geven dat ze betrokken zijn bij een jeugdige.
Om de meerwaarde van VIN als instrument voor vroeg signalering te vergroten is het belangrijk dat
de komende jaren aandacht besteed wordt aan het vergroten van de bekendheid en het gebruik
door nuldelijns organisaties. Als zij gebruik gaan maken van VIN kan dit er vaker voor zorgen dat
kleine zorgen niet uitgroeien tot grotere problemen.
Het Ministerie van VWS heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de Verwijsindex. Draagt de Wet bij
aan de doelstelling, te weten vroegtijdige en onderlinge afstemming tussen professionals opdat
jeugdigen tijdig passende hulp, zorg of bijsturing ontvangen? Uit de evaluatie kwam naar voren dat
VIN in de top 10 staat van convenantgebieden in Nederland die het beste gebruik maakt van de
Verwijsindex (zie bijlage 8). In 2021 wordt een landelijk verdiepingsonderzoek uitgevoerd, op basis
hiervan wordt de lange termijn koers bepaald.
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Bijlage 1: Meerwaarde VIN
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Bijlage 2: Gebruik van VIN voor jeugdigen uit Noord-Holland Noord.
Onderstaande lijst geeft een overzicht weer van organisaties die hun betrokkenheid hebben getoond
bij jeugdigen uit Noord-Holland Noord. De meeste organisaties zijn aangesloten op de regionale
Verwijsindex VIN, maar in deze lijst komen ook organisaties voor die jeugdigen uit Noord-Holland
Noord hebben gesignaleerd in een andere regionale Verwijsindex. Mocht een organisatie hieronder
niet terugkomen dat is deze organisatie nog niet aangesloten op de Verwijsindex of heeft de
organisatie in 2020 geen gebruik gemaakt van de Verwijsindex.
Naam organisatie
1.Hoorn
Actiezorg
ADHD en Autisme Centrum Westfriesland
Altra
Altracollege
Ambulante Jeugdhulp
AMW Drechterland
Atlas College
Blijf Groep
Blijfgroep
BUCH gemeenten
Bureau Jeugdzorg Limburg
Buro de Beweging
Buro Sinot
Centrum Het Antwoord
Centrum voor Jeugd en Gezin
Chancare
CJG Kennemerland
Clusius College
Coachpraktijk Wij Samen
De Hartekamp Groep
De Hoofdtrainer
De Jeugd- & Gezinsbeschermers
De Jong Mental Coaching
De Kleine Reiziger
De Opvoedpoli Alkmaar
De Opvoedpoli DH
De Opvoedpoli/ De Care Express
De Rading
De Thuiscoach
De Waerden
De Westfriese Knoop
Dieet Compleet

Naam organisatie
DnoDoen
Dokter Bosman
Eigenwijzer Alkmaar
Ergotherapie Rozemarijn
Eva Westenberg, Gedragsdeskundige
Familysupporters BV
Fier Fryslan
Focus praktijkschool
Fourzorg
Gebiedsteam Harlingen
Gemeente Alkmaar
Gemeente Alkmaar - Leerplicht/RMC
Gemeente Drechterland
Gemeente Haarlem
Gemeente Harlingen
Gemeente Heerhugowaard
Gemeente Hollands Kroon
Gemeente Koggenland
Gemeente Langedijk
Gemeente Nissewaard
Gemeente Schagen
Gepast Kinderbegeleiding
GGD Flevoland
GGD HM MZVT - Triage
GGD Hollands Noorden
GGD Kennemerland
GGD Kennemerland - Kidos
GGD ZW - JGZ
GGZ Noord-Holland-Noord
Groothand psychotherapie
Halt
Halt Noord-Holland
Halte Werk
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Naam organisatie
Het Talentenhuis BV
Horizon Jeugdzorg
House of LIFE
Huisartsenpraktijk Nibbixwoud
Huygens College Heerhugowaard
Huyswaert Zorg
In Verbinding
Indebuurt033 MDW
Inspire and Motivate
Inter-eos
Inzowijs
IrisZorg
ISOB Scholen
JBRA
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Jeugdbescherming West
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland
JGT Holland Rijnland
KDV De Kinderkamer
KDV De Pepermolen
Kenter jeugdhulp
Kinderactiviteitencentrum Amberrosia
Kindercentra BV Rollebol
Kindercoachpraktijk Oké Kids
Kinderopvang Kappio
Kinderopvang Kits Oonlie
Kinderopvang t Zandkasteel
Kinderpraktijk Derkein
Kinderpraktijk Het Kinderhart
Kinderpraktijk Theone
Kiyoco
Koel Jeugdzorg BV
Koel&Co
Kopwerk basisscholen
Kop-Zorg
KW de Klimop
Leerlingzaken Den Haag
Leerplicht / RMC West Friesland

Naam organisatie
Leerplicht/RMC gemeente Den Helder
Leerplicht/RMC Gemeente Hollands Kroon
Leerplicht/RMC gemeente Schagen
Leerplicht/RMC Texel
Leestensch Hof
Leger des Heils Jeugdbescherming &
Reclassering
Leger des Heils W&G Noordwest
Leveo: Carehouse en Opgroeipraktijk
Levvel5
Link Projecten
Mariska Krab
Maritieme Academie Harlingen
MBpraktijk Alkmaar
MEE & de Wering
MeerWaarde
Megakids BV
Met Fabienne
MET Welzijn Heerhugowaard
Move to Balance
NH Mediation
Nidos
OBD Noordwest
Omring
Ons Stede Broec
Orthopedagogenpraktijk Groei en Bloei
Orthopedagogische Praktijk Wietske Spruit
OSG Piter Jelles
Ov MBO Amersfoort
Ov Oostwende College
Parlan
Parnassia Groep
Pluryn - Jeugdzorg
Politie
Praktijk de Bouwsteen
Praktijk Irene Heim
Praktijk MINT
Praktijk OOG
Praktijk WAJIBU
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Naam organisatie
Praktijkschool de Viaan
Prodeba
Prodeba Midden Holland
Prokino Zorg
Psychologenpraktijk De Werf
Psychologie Praktijk Eline Biesheuvel
Psychologiepraktijk de Paardenkamer
Psychologisch Pedagogische Praktijk
Mieke Gresnigt
Ronduit Onderwijs
Ronduit Onderwijs
Rouwbegeleiding Rouw Nouw
Samen in Spel
Samen met Nienke
Samen Veilig Midden Nederland - SAVE
Samen Veilig Midden Nederland - Veilig
Thuis
Samenwerkingsverband VO-SVO WestFriesland
Sarkon Basisscholen
Schakenbosch
Schooltij basisscholen
Sensa Zorg (Axon Zorg B.V.)
SIG
SO Trainingsbureau
Sociaal Team Texel
Spelkamerluttik
Spirit
Spot Atelier
Staanasonga Vaardigheidstraining
Stadsteam Enkhuizen
Stichting Driestroom
Stichting Esdege-Reigersdaal
Stichting Groeimee
Stichting Heemz.org
Stichting InsideAut
Stichting Kinderopvang Alkmaar
Stichting Kinderopvang Hoorn
Stichting Landzijde
Stichting Ontmoeting

Naam organisatie
Stichting Philadelphia Zorg
Stichting PROV Jeugd en Gezin
Stichting Samenwerkingsschool SO VSO
Stichting Surplus scholen
Stichting Tabijn
Stichting Voor Je Kiezen
StraatGeluid
Tboss
Team Jeugd & Gezin Den Helder
Texels Welzijn
TrainID Blue
Turn-Over BV
Veilig Thuis Amsterdam - Amstelland
Veilig Thuis Flevoland
Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek
Veilig Thuis Kennemerland
Veilig Thuis NHN
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Veiligheidshuis Kennemerland
Violaine Janssen EFT Weekend
Welzijngroep Sedna
Westfries Gasthuis
Wij zijn BROER!
Wijkteam Opmeer
Wijkteams en Team Sociaal Domein
Medemblik
William Schrikker Stichting Gezinsvormen
William Schrikker Stichting Gezinsvormen
William Schrikker Stichting Jeugdbescherming
en Jeugdreclassering
Wings Care Community
Zeef training en consult
Zorg van Kasteel – van Eekelen
Zorgteam Koggenland
ZWF - De Steenuil Zorg
ZWF - Jij&ik-support
ZWF - Leerwerkbedrijf Oostereiland
ZWF - Stichting Nicole's Huiskamer
Totaal
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Bijlage 3: Gecontracteerde jeugdhulp organisaties
Regio Alkmaar: Eind december 2020 is bijna 82,3% van de momenteel 198 gecontracteerde
jeugdhulp organisaties aangesloten op VIN. Dit is een stijging van 3,3% ten opzichte van 2019. In de
regio Alkmaar komen hier continu nieuwe organisaties bij. Contractmanagement heeft overleg met
de relatiemanagers of de organisaties die gecontracteerd willen worden al aangesloten zijn op VIN. In
2020 heeft 53,8% van de aangesloten organisaties in de regio Alkmaar gebruik gemaakt van VIN. In
2019 was dit 45%
West-Friesland: Eind december 2020 is bijna 85,5% van de in totaal 69 gecontracteerde jeugdhulp
organisaties aangesloten op VIN. Dit is een stijging van 7,5% ten opzichte van 2019. In 2020 heeft
67% van de aangesloten organisaties in West-Friesland in 2019 gebruik gemaakt van VIN. Na elke
kwartaalrapportage is er een overlegmoment met contractmanagement in West-Friesland gepland
om het gebruik te monitoren. Organisaties die niet aangesloten zijn of niet of nauwelijks gebruik
maken van VIN worden aangesproken.
De Kop van Noord-Holland: Vanaf 1 januari 2019 is VIN ook als contracteis in de Kop van NoordHolland opgenomen. Eind december 2020 is in de gemeente Hollands Kroon bijna 69,8 % van de in
totaal 43 gecontracteerde jeugdhulporganisaties aangesloten op VIN. In 2020 heeft ruim 80% van de
aangesloten organisaties gebruik gemaakt van VIN.

Bijlage 4: Overzicht aangesloten organisaties in 2020
Onderstaande organisaties zijn in 2020 aangesloten.
Agros

Iekje de Vries, Psychologenpraktijk
Uitgeest
Ik ruim op
IQ Coaches Nederland
J.W. Ergotherapie
JustCare
Kenazorg
Kinderpsychologen nhn B.V. Skills-nhn
Koel Jeugdzorg BV
Kr@cht
Leev Basic B.V.
Mariska Krab
Phase01 Herstelbegeleiding BV
Pienterplus
Praktijk de Bouwsteen
Praktijk Inkracht
Praktijk voor kinder- en
jeugdpsychiatrie Dijk en Waard

Psychologiepraktijk de Paardenkamer,
Hanneke van der Molen
Psychologiepraktijk Margo Versteijne
Psychologenpraktijk Sylvia Brosens
Reset & MindChange
RIBW KAM
SOVON - Stedelijk Dalton College
Stichting Happy2Move
Stichting Odion
Stichting Philadelphia Zorg
Totaal Ondersteuning BV
Truecare Zorg
VH Woonzorg
Werken Sterkt
Wij Zijn Daar
Wijs
Zien in de klas

Huisartspraktijk Kuilboer - Sint
Maartensbrug

Praktijk voor Psychologie Heiloo

Zorgboerderij Paarlberg

Huisartspraktijk Munster en van
der Voort

Psychologiepraktijk de Duinkamer

Zorg Mies

Stichting Akwaabe Zorg
B&A IOB
Basic Trust Heiloo
Bij Elkaar
Bij de hand
Blosse St. Radboudschool
BOOST
BSO de Stadsgeuzen
Coachpraktijk Wij Samen
Danseuse Zorg te Schagen
Dieetcompleet
Eigenwijzer Alkmaar
First Step Zorg en Welzijn
House of LIFE
Huisartsenpraktijk Nibbixwoud
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Bijlage 5: Overzicht overleggen
Overleg met de regiovertegenwoordigers
De relatiemanagers overleggen elke zes weken met de regiovertegenwoordigers over de voortgang
van VIN. De regiovertegenwoordigers nemen actiepunten uit dit overleg mee naar de
beleidsmedewerkers uit hun regio. Deze beleidsmedewerkers onderhouden contact met de
uitvoering en de procesregisseurs in hun eigen gemeente en koppelen eventuele acties weer terug
naar de regiovertegenwoordigers. Hierdoor blijft het gebruik van VIN onder de aandacht van zowel
beleid als uitvoering.
Overleg met beleidsmedewerkers van afzonderlijke gemeenten
In 2020 zijn de relatiemanagers gestart met het voeren van gesprekken per gemeente waarbij in
ieder geval de procesregisseur en beleidsmedewerker aansluiten. Het gebruik door de medewerkers
van de gemeentelijke teams wordt besproken, maar ook hoe het gebruik van VIN door organisaties in
de gemeente bevorderd kan worden.
Managers overleg Noord-Holland Noord
VIN wordt regelmatig geagendeerd in het managers overleg (van de gemeenten in) Noord-Holland
Noord. De relatiemanagers leveren voor dit overleg stukken aan over het gebruik van VIN. Het doel is
tweeledig, enerzijds informerend en anderzijds kunnen er vraagstukken worden neergelegd gericht
op het vergroten van het gebruik van VIN.
Provincie Noord-Holland overleg
In 2020 zijn er drie momenten geweest waarin convenanthouders en relatiemanagers van de
provincie Noord-Holland op provinciaal niveau overleg hebben gevoerd. Het doel van dit overleg is:
kennis en ervaringen delen afspraken maken met betrekking tot het aansluiten van bovenregionale
organisaties het monitoren van de stand van zaken bij aangesloten organisaties.
Landelijke bijeenkomsten van MULTIsignaal
Jaarlijks organiseert MULTIsignaal twee bijeenkomsten voor gebruikers van MULTIsignaal. Tijdens
deze bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld en informatie gegeven over bijvoorbeeld de
evaluatie van de Meldcode en de Verwijsindex en ontwikkelingen rondom het systeem van
MULTIsignaal. Dit jaar hebben de bijeenkomsten digitaal plaatsgevonden.

Bijlage 6: Adviezen communicatieplan
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Versimpel het aansluitproces voor organisaties.
Maak korte instructievideo’s, infographics en/of webinar.
Deel succesverhalen.
Stuur alle nuldelijn organisaties van uit de eigen gemeente een officiële brief over VIN.
Maakt de kostenbesparing inzichtelijk door bijvoorbeeld een STROI.
Geef gastcolleges bij onderwijsinstellingen aan toekomstige professionals.
Werk samen met een communicatieadviseur.
Richt de communicatie niet alleen op de professional maar ook op de ouders.
Gebruik belangrijke momenten om te communiceren over VIN.
Creëer meer overzicht op de website.
Maak een bedrijfsaccount op LinkedIn.
Zorg dat je als relatiemanagers beter zichtbaar bent.
Houd regelmatig een belronde met aangesloten organisaties.
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●

Houd een maandelijks digitaal spreekmoment via teams.

Bijlage 7: Bereik website en nieuwsbrief
Website:
Via de website www.vroegsamenwerken.nl kunnen professionals zich inschrijven voor de training en
kunnen nieuwe organisaties zich aanmelden. De website is in 2020 door ongeveer 2900 mensen
bezocht. Ook biedt de website de mogelijkheid voor het inschrijven voor een nieuwsbrief over VIN.
Nieuwsbrief:
De nieuwsbrief is in 2020 vier keer verschenen en wordt door ruim 250 professionals gelezen.
Daarnaast zijn er in 2020 ook berichten vanuit MULTIsignaal naar specifieke doelgroepen gestuurd.

Bijlage 8: Evaluatie van de Wet Verwijsindex risicojongeren door Pro-Facto
In 2020 is het onderzoeksrapport over de evaluatie van de Wet Verwijsindex risicojongeren door ProFacto gepubliceerd. Eén van de twee onderzoeksvragen was: “Draagt de Wet Verwijsindex
risicojongeren bij aan de doelstelling van de wet, te weten vroegtijdige en onderlinge afstemming
tussen professionals opdat jeugdigen tijdig passende hulp, zorg of bijsturing ontvangen?”
Uit de evaluatie komt naar voren dat VIN Noord-Holland Noord bij de 10 convenantgebieden hoort
die het beste gebruik maakt van de Verwijsindex. Professionals hebben in 2018 bijna 14.000 keer
gebruik gemaakt van de Verwijsindex in Noord-Holland Noord. Dit is 67% meer dan in 2014. Deze
stijging komt doordat de regio Noord-Holland Noord met de aanbevelingen uit de evaluatie in 2014
aan de slag is gegaan. Aanbevelingen waren onder meer gericht op het verder bevorderen van het
gebruik van de Verwijsindex door wijkteams aan te sluiten en het ondersteunen van het gebruik van
de Verwijsindex door het geven van training en voorlichting.
In 2021 zal het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport een verdiepend onderzoek laten
uitvoeren om de lange termijn koers van de verwijsindex te bepalen.
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