Meerjarenplan VIN

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. De Verwijsindex zorgt
ervoor dat deze professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. Ze kunnen dan met elkaar
overleggen en werken niet langs elkaar heen. In Noord-Holland Noord heet de Verwijsindex VIN
(Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord).
In dit meerjarenplan wordt in een vogelvlucht teruggeblikt op de resultaten van de afgelopen
drie jaar. Vervolgens wordt ingezoomd hoe er de komende jaren gewerkt wordt aan de ambitie:
“Alle professionals zijn bekend met VIN en maken de afweging om VIN te gebruiken als de situatie
daartoe aanleiding geeft.” Lees verder..
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Meerwaarde VIN
Ouders vinden het lastig om hun zoon (15 jaar) tot de hulpverlening te krijgen en zijn zelf niet volledig
transparant. De professional krijgt slecht grip op de zorgen en geeft in VIN aan dat zij betrokken is. Uit VIN
blijkt dat de Raad voor de Kinderbescherming ook betrokken is: er heeft kortgeleden een geweldsdelict
plaatsgevonden waarbij de jongen is opgepakt. Ouders hebben dit niet gemeld. Na overleg is besloten dat
de Raad nader onderzoek gaat doen.

Inleiding

Gemeenten geven uitvoering aan de in de Jeugdwet benoemde taken. Zij zijn
verantwoordelijk voor het stimuleren van het gebruik van de Verwijsindex en het
controleren van de matchopvolging in hun eigen gemeente. Vanaf 2015 werken
de drie regio’s Kop van Noord-Holland, Westfriesland en Alkmaar samen op basis
van de visie ‘Krachten bundelen’.
De relatiemanagers stimuleren in opdracht van de gemeenten het gebruik van
VIN door onder andere het geven van voorlichting en training. Zij signaleren,
volgen en evalueren de ontwikkelingen en vertalen deze in voorstellen waarvoor
zij draagvlak zoeken binnen de gemeenten en externe organisaties. De taak
betreffende de opvolging van de matchregie is per gemeente belegd bij een
procesregisseur. In 2019 hebben alle achttien gemeenten in de regio NoordHolland Noord het convenant getekend dat als basis dient om samen het gebruik
van de Verwijsindex te bevorderen.
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Waarom is het belangrijk dat professionals de afweging maken om VIN te
gebruiken?
VIN is een middel om de samenwerking tussen professionals te bevorderen.
Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden is het belangrijk dat professionals
vroegtijdig van elkaar afweten en met elkaar kunnen afstemmen zodat kleine
zorgen niet uitgroeien tot grotere problemen. De Verwijsindex heeft als doel te
leiden tot informatie-uitwisseling, vroeg signalering en bijstelling van zorg, hulp
en ondersteuning.									
			
Hoe kan het gebruik van VIN hier aan bijdragen?
Door het gebruik van VIN zien professionals meteen de contactgegevens van
andere betrokken professionals, waardoor zij de inzet/ondersteuning met elkaar,
de jeugdige en/of ouder(s) af kunnen stemmen.
Wat doen de gemeenten om het gebruik en bekendheid van VIN te vergroten?
Gemeenten faciliteren organisaties door het gebruik van MULTIsignaal
beschikbaar te stellen. Zij ondersteunen en borgen het gebruik van VIN door
middel van de inzet van onder andere regiovertegenwoordigers, relatiemanagers,
beleidsmedewerkers en procesregisseurs. Tevens stellen zij budget beschikbaar
om de bekendheid van VIN te vergroten.

Resultaten 2017-2020
Uitgaande van een gedeelde visie op het gebruik van de Verwijsindex is er in
de afgelopen periode gewerkt aan een eensluidende gemeentelijke visie op
nut, noodzaak en meerwaarde Verwijsindex, waarbij vroegsignalering voorop
staat. Hierbij is een eenduidige strategie op het bevorderen van het gebruik
van de Verwijsindex en wijze van implementatie, borging, training en evaluatie
neergezet.
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Nieuw convenant met een uniforme werkwijze opgesteld
De gemeenten hebben in 2019 een nieuw convenant vastgesteld. Het
convenant is tot stand gekomen in samenwerking met de procesregisseurs,
beleidsmedewerkers van de 18 gemeenten en een aantal aangesloten
organisaties.
Het convenant van 2009 diende aangepast te worden aan de nieuwe Jeugdwet
(2015), de AVG en om de bovenregionale samenwerking te versterken. Het
convenant is leesbaarder gemaakt en er is een uniforme werkwijze opgenomen.
Hiermee wordt bewerkstelligd dat er meer duidelijkheid is op welk moment een
professional de afweging maakt om aan te geven in VIN dat zij betrokken is bij
een jeugdige.
De reeds aangesloten organisaties zijn aangeschreven om conform de afspraken
in het convenant te gaan werken. Zij zijn gevraagd om een toetredingsverklaring
te ondertekenen en een nieuw organisatieprofiel op te stellen. In het
organisatieprofiel beschrijven organisaties hoe zij het gebruik van VIN
implementeren en borgen.
In mei 2020 zijn de drie bestaande convenantgebieden in MULTIsignaal
samengevoegd in één regio Noord-Holland Noord. Deze migratie verliep zonder
problemen. Professionals zien hun signalen van jeugdigen uit Noord-Holland
Noord in één overzicht op het moment dat zij inloggen in MULTIsignaal.
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Communicatiemateriaal ontwikkeld
Om de bekendheid van VIN te vergroten zijn er in 2017 en 2018 diverse folders
en een website www.vroegsamenwerken.nl ontwikkeld. De website is gericht op
jeugdigen en/of ouders en professionals. Regelmatig wordt er een nieuwsbrief
verstuurd naar professionals. Hierin wordt men geïnformeerd over de laatste
ontwikkelingen rondom VIN en MULTIsignaal. Op de website wordt aandacht
besteed aan succesverhalen over het gebruik van de Verwijsindex via een link naar
www.jijmaakthetverschil.nu en een e-book met matchverhalen. Tevens kunnen
organisaties die gebruik willen maken van VIN zich hier aanmelden en kunnen
professionals zich aanmelden voor trainingen..
In 2019 is materiaal ontwikkeld om het gebruik van VIN beter te borgen binnen
organisaties in de vorm van een borgingsplan en handleidingen over het gebruik
van MULTIsignaal. In 2020 hebben externe organisaties van diverse domeinen
meegedacht in twee innovatiesessies om de bekendheid van VIN te vergroten.
Deze ideeën zijn opgenomen in een communicatieplan.
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Bevorderen en bewaken integrale samenhang
Om de samenwerking rondom de Verwijsindex in Noord-Holland Noord te
bevorderen en te bewaken wordt er op verschillende niveaus afgestemd.
• Elke zes weken is er overleg tussen de relatiemanagers en de
regiovertegenwoordigers van de regiogemeenten om de algemene
doelstellingen, richtlijnen en ambities uit het samenwerkingsconvenant
te bespreken. De notulen van dit overleg worden gedeeld met de
beleidsmedewerkers van de individuele gemeenten.
• Middels een kwartaalrapportage worden de beleidsmedewerkers,
procesregisseurs en contractmanagers van de gemeenten geïnformeerd
over de voortgang.
• Jaarlijks ontvangen de portefeuillehouders van de gemeenten een verslag
over de gemaakte vorderingen.
• Managers van de gemeenten worden via het bovenregionaal managers
overleg geïnformeerd over lopende ontwikkelingen rondom VIN.

• Er is overleg tussen beleidsmedewerkers, procesregisseurs en relatiemanagers over het gebruik van VIN door het gemeentelijk team en
organisaties die betrokken zijn bij jeugdigen uit de gemeente.
• De relatiemanagers zijn regelmatig in gesprek met instantiecoördinatoren
van aangesloten organisaties.
• De relatiemanagers onderhouden contact met MULTIsignaal over
knelpunten in de applicatie en ontwikkelingen rondom het gebruik van de
Verwijsindex, onder andere door deelnamen in de gebruikerscommissie en
het bestuur.
• Sinds januari 2019 is er op provinciaal niveau elk kwartaal een overleg
tussen de relatiemanagers van de vier regionale verwijsindexen in de
provincie Noord-Holland.
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Het gebruik van VIN is toegenomen
De effectiviteit van de Verwijsindex wordt mede bepaald door de wijze waarop
deze is geïmplementeerd in organisaties. Om het gebruik van VIN in de regio te
vergroten zijn de volgende acties ondernomen:
• Binnen de meeste gemeentelijke teams zijn de Jeugd- en gezinscoaches,
leerplichtambtenaren en RMC coördinatoren getraind om met VIN te werken.
Na de invoering van het nieuwe convenant zijn in een aantal gemeenten
medewerkers vanuit WMO, woonurgenties, participatie ook met VIN aan de
slag gegaan. Uit management informatie blijkt dat het gebruik van VIN door
de gemeentelijke teams bij de meeste gemeenten is toegenomen, maar
soms fluctueert. Het verschil in gebruik tussen de gemeenten zorgt soms voor
onduidelijkheid over VIN bij professionals, ouders en jeugdigen.
• Het gebruik door gecontracteerde jeugdhulpaanbieders is, mede door
samenwerkingsafspraken te maken met contractmanagement, toegenomen
maar niet stabiel. Het aansluiten op én gebruik maken van VIN is opgenomen
als contracteis. De meeste gecontracteerde jeugdhulpaanbieders zijn
aangesloten. In de regio’s Alkmaar en Kop van Noord-Holland is VIN inmiddels
ook een contracteis voor WMO aanbieders.
• Trainingen over VIN en MULTIsignaal worden in de drie regio’s van NoordHolland Noord aangeboden en zijn tijdens de coronaperiode aangepast naar
online bijeenkomsten. Daarnaast is een e-learning module ontwikkeld.

Het aantal organisaties dat gebruik maakt van VIN is toegenomen (zie diagram 1).
Professionals geven bij steeds meer jeugdigen in Noord-Holland Noord aan dat
zij betrokken zijn (zie diagram 2). Hoewel er een toename te zien is maken nog
niet alle organisaties gebruik van VIN. Eind 2020 zijn er ongeveer 370 organisaties
aangesloten op VIN.
Bij 85% van de signalen over jeugdigen uit Noord-Holland Noord ontstaat er een
match tussen twee of meer professionals. De wet verwacht van professionals
dat zij na een match met elkaar contact opnemen en de ondersteuning op elkaar
afstemmen en eventueel bijsturen.
Aantal organisaties dat VIN gebruikt
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Diagram 2: Gebruik voor jeugdigen in NHN

Doelen 2021-2023

terug

Om de effectiviteit van de Verwijsindex (VIN) te vergroten is het belangrijk dat de
komende jaren aandacht besteed wordt aan het vergroten van de bekendheid. In
dit meerjarenplan worden de doelen voor de komende jaren beschreven. Bij elk
doel zijn knelpunten en kansen geformuleerd.

Rollen en taken zijn helder			
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Rollen en taken zijn helder
Elke regio heeft een bestuurlijk opdrachtgever en een regiovertegenwoordiger,
veelal ook de ambtelijk opdrachtgever. Zij hebben een verbindende rol tussen de
beleidsmedewerkers van de gemeenten en de relatiemanagers. Daarnaast zijn
zij verantwoordelijk voor het coördineren van verlenging van de contracten voor
functioneel- en technisch beheer met MULTIsignaal.

Knelpunten
Voldoende beschikbare beleidscapaciteit bij de gemeenten voor de Verwijsindex
is een randvoorwaarde. Een aantal gemeenten geeft aan dat zij hier niet aan
kunnen voldoen. Dit heeft zijn weerslag op de implementatie en borging van het
gebruik van VIN.

Beleidsmedewerkers zijn een belangrijke schakel, zij zorgen ervoor dat het gebruik
van VIN wordt opgenomen in het interne gemeentelijk beleid en in afspraken
met externe organisaties om het gebruik van VIN te bevorderen.

Kansen
De beleidsmedewerkers en relatiemanagers hebben de intentie om samen
te werken om het gebruik te bevorderen. Door betere afspraken te maken
over de verwachtingen en behoeften van de individuele gemeenten kan deze
samenwerking versterkt worden.

Elke deelnemende gemeente heeft een procesregisseur aangesteld die optreedt
als bemiddelaar als er geen opvolging is na een match tussen twee professionals.
Op het moment dat een jeugdige en/of ouder een verzoek indient ter inzage of
bezwaar maakt tegen het gebruik van VIN neemt de procesregisseur contact op
met alle betrokkenen. In het convenant staat beschreven dat de procesregisseur
ambassadeur is voor VIN in de gemeente waar hij/zij werkzaam is. Deze rol wordt
verschillend ingevuld door gemeenten.
Binnen elke gemeente zijn er één of meerdere instantiecoördinatoren en/of locatie
coördinatoren aangesteld, dit zijn vaak kwaliteitsmedewerker(s) of teamleider(s),
zij monitoren en bevorderen het gebruik binnen de eigen gemeente. Gemeenten
hebben twee relatiemanagers aangesteld om het gebruik van VIN te bevorderen,
hiervoor is 1,5 fte beschikbaar gesteld. Zij zijn organisatorisch ondergebracht bij
de netwerkorganisatie Regio Alkmaar.

Bij het verlengen van de inzet van de relatiemanagers per 1 juni 2022 kunnen er
betere afspraken vastgelegd worden over de beschikbare beleidscapacitteit.
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De aanbevelingen uit evaluatie van het Ministerie van VWS zijn geïmplementeerd
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2019 de
Verwijsindex geëvalueerd. De resultaten en aanbevelingen zijn in juli 2020 met
beleidsmedewerkers van alle gemeenten gedeeld. De evaluatie laat zien dat in
de periode 2014 - 2018 het gebruik van de Verwijsindex met 21% is gestegen,
in Noord-Holland Noord zelfs met 67%. Meer dan de helft van de professionals
vindt dat de Verwijsindex meerwaarde heeft bij het in kaart brengen van alle
hulpverlening. Jongeren zijn positief over de Verwijsindex doordat (kleine)
risicosignalen eerder bij elkaar worden gebracht, waardoor professionals de
situatie beter kunnen inschatten en tijdig passende hulp kunnen bieden. De
evaluatie laat echter, net zoals bij de eerste evaluatie, zien dat er verschillen
bestaan tussen de regio’s (convenantgebieden), waardoor de landelijke dekking
niet wordt bereikt.
Het ministerie van VWS heeft in het najaar van 2020 gesprekken gevoerd
met organisaties die gebruik maken van de Verwijsindex en gemeenten. Deze
gesprekken en de evaluatie zelf leverden geen eenduidig beeld op. Het ministerie
van VWS heeft opdracht gegeven voor nader onderzoek dat in het voorjaar van
2021 wordt uitgevoerd. In dit verdiepend onderzoek wordt gekeken naar de
effectiviteit van de Verwijsindex en eventuele alternatieven. Verwacht wordt dat
de kamer in het najaar 2021 geïnformeerd wordt. Beoordeeld moet worden of
en hoe de aanbevelingen in de regio Noord-Holland Noord overgenomen kunnen
worden.

Knelpunten
De evaluatie zelf en de aanbeveling om de Verwijsindex te heroverwegen
bemoeilijkt de relatiemanagers in de uitvoering van hun taak om het gebruik te
bevorderen. Er zijn organisaties die vanwege deze aanbeveling een afwachtende
houding aannemen.
Kansen
In het verdiepingsonderzoek wordt gekeken naar alternatieven en mogelijkheden
voor doorontwikkeling gericht op het vergroten van de effectiviteit en het
wegnemen van belemmeringen. Als er landelijk aandacht wordt besteed aan
doorontwikkeling biedt dit ook mogelijkheden voor doorontwikkeling van de
regionale Verwijsindex VIN.
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VIN is geïntegreerd in regionaal en gemeentelijke sociaal beleid
VIN is hét middel voor vroegtijdige en domein overstijgende samenwerking in de
keten van onderwijs, zorg en veiligheid. Om ervoor te zorgen dat er meer draagvlak
en eigenaarschap komt voor het gebruik van VIN is er binnen de gemeenten
en externe organisaties meer aandacht nodig. Op het moment dat het gebruik
van VIN tijdens diverse overleggen rondom preventie en samenwerking binnen
het keten aandacht krijgt, groeit de bekendheid en hiermee het gebruik. In de
regiovisie ‘Samen zorgen voor veiligheid’ wordt het belang van preventie en het
tijdig signaleren en samenwerken onderstreept. Gezien dit belang heeft VIN ook
een plek gekregen in het uitvoeringsplan van deze regiovisie.

Knelpunten
VIN wordt ervaren als een losstaand instrument.
Kansen
Door VIN op te nemen in contract- en subsidievoorwaarden en in regionaal en
gemeentelijke sociaal beleid komt er meer draagvlak voor het gebruik van VIN.
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De bekendheid en meerwaarde van VIN zijn vergroot
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“ nog niet behaald. Goede communicatiemiddelen zijn
belangrijk voor het vergroten van het gebruik van VIN. Om de bekendheid van VIN
te vergroten is er in samenwerking met een trainee van de gemeente Alkmaar
een communicatieplan opgesteld met een aantal adviezen.

Knelpunten
Niet alle aangesloten organisaties (ongeveer 45% in 2020) maakt gebruik van
VIN. Het gebruik is intern niet goed geborgd en/of professionals weten niet
goed wanneer zij de afweging moeten maken om VIN te gebruiken. Sommige
professionals denken dat altijd toestemming nodig is voor het gebruik van VIN,
dus ook voor het tonen van hun betrokkenheid. Zij zijn niet altijd voldoende op
de hoogte wat de meerwaarde van VIN is voor zichzelf, andere professionals en
wat het de jeugdige en zijn gezin nu en in de toekomst kan opleveren.
Kansen
De gemeenten in Noord-Holland Noord ondersteunen de relatiemanagers met
een budget waarmee de bekendheid van VIN kan worden vergroot. Hiervan
wordt er een website onderhouden, worden folders ontwikkeld en kan er hulp
ingeschakeld worden van externen.
Door de coronacrisis is het online werken genormaliseerd. Hierop is ingespeeld
door het aanbieden van online trainingen en e-learning. Professionals sluiten
makkelijker aan bij een online training dan naar fysieke bijeenkomsten. Ook door
gebruik van social media, zoals LinkedIn kan de bekendheid onder professionals
worden vergroot. Met de inzet van ambassadeurs vanuit de gemeentelijke
teams, die het gebruik van VIN onder de aandacht brengen tijdens overleggen
en bijeenkomsten, kan de bekendheid vergroot worden.
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Meer professionals maken gebruik van VIN
Het huidige gebruik van VIN laat zien dat gemeentelijke teams en gecontracteerde
aanbieders beter gebruik zijn gaan maken van VIN. Deze positieve trend zorgt
ervoor dat de kans op waardevolle matches groter wordt. De afgelopen jaren is
vooral ingezet op het gebruik van de gemeentelijke teams en gecontracteerde
(jeugdhulp) aanbieders, zodat er nu aandacht besteed kan worden aan onder
andere de nuldelijn organisaties, zoals scholen en kinderopvang. Ook voor hen
heeft VIN meerwaarde als zij snel in contact kunnen komen met hulpverleners
die bij dezelfde jeugdige betrokken zijn, zodat zij hun zorgen kunnen delen en de
jeugdige beter kunnen ondersteunen.

Knelpunten
Momenteel zijn nog niet alle nuldelijnorganisaties op de hoogte van het bestaan
van VIN. Mede hierdoor wordt het doel van VIN, vroegsignalering, in veel gevallen
niet altijd behaald. VIN wordt vaak ingezet als de zorg opgestart wordt.
De overheid heeft de verantwoordelijkheid om het gebruik van de Verwijsindex
te bevorderen bij de gemeenten belegd. Met gemeenten zijn geen afspraken
gemaakt over wie toezicht houdt op het daadwerkelijke gebruik van de
Verwijsindex. Contractmanagement kan tot op zekere hoogte gecontracteerde
aanbieders aanspreken op het gebruik, daar er vaak ook andere prioriteiten
liggen. Daarnaast hebben zij niets te zeggen over organisaties die geen contract
hebben met de gemeenten, zoals huisartsen en onderwijsinstellingen.
Kansen
Doordat gemeentelijke teams en gecontracteerde aanbieders beter gebruik
maken van VIN wordt de meerwaarde van VIN groter voor nuldelijn organisaties
om VIN te gebruiken.
Mogelijk komen naar aanleiding van het advies vanuit het verdiepingsonderzoek
meer handvatten om het gebruik van de Verwijsindex te handhaven.
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Het gebruik van VIN door aangesloten organisaties neemt toe
Door continu aandacht te geven aan VIN neemt het gebruik toe. Het is daarom
van belang om contact te onderhouden met aangesloten organisaties.
Dit doen de relatiemanagers door middel van een (online) bijeenkomsten,
nieuwsbrieven, enquêtes en persoonlijk contact. Maar ook contractmanagement
en gemeentelijke teams spelen hierin een belangrijke rol. Contractmanagement
kan gecontracteerde (jeugdhulp) aanbieders aanspreken op het gebruik van VIN.
Gemeentelijke teams kunnen VIN benoemen in overleggen met externe partners.
Het is belangrijk dat gemeenten op diverse wijzen VIN onder de aandacht brengen
zodat de handelingsbereidheid om met VIN te werken wordt vergroot.

Knelpunten
Ruim 370 organisaties zijn aangesloten en wekelijks melden nieuwe organisaties
zich aan. Het onderhouden van persoonlijk contact met deze organisaties vraagt
om veel tijd en aandacht. De aandacht gaan nu vooral naar organisaties die VIN
niet of nauwelijks gebruiken.
Kansen
Doordat er goed contact is met contractmanagement uit de drie regio’s kan
er samengewerkt worden in het aanspreken van gecontracteerde (jeugdhulp)
aanbieders.
Medewerkers van de gemeentelijke teams kunnen hun rol als ambassadeur
beter uitvoeren als zij zelf goed gebruik maken van VIN. Hierdoor kunnen zij
professionals attenderen op het gebruik van VIN.

