Advies ‘De VIR in beeld’: op korte termijn de verwijsindex door ontwikkelen
Het onderzoek ‘De VIR in beeld’ is maandag 22 november naar de Tweede Kamer verstuurd en is
daarmee openbaar. Het onderzoek is als bijlage 5 meegestuurd met de brief ‘Voortgang van de
aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren’ Het advies aan de
kamer luidt: op korte termijn de verwijsindex door ontwikkelen waarbij verantwoordelijkheden
liggen bij het Rijk, de gemeenten, organisaties en leveranciers.
In het onderzoek wordt geconstateerd dat er momenteel geen passende alternatieven voor de
verwijsindex voor handen zijn. Lokale overlegstructuren en de meldcode richten zich op deels andere
doelen en doelgroepen dan de verwijsindex en dienen eerder te worden gezien naast de
verwijsindex dan in plaats van de verwijsindex.
Een doorontwikkeling van de verwijsindex leidt tot vergroting van doelbereik mits de
doorontwikkeling zich richt op het wegnemen van knelpunten waardoor de verwijsindex beter wordt
gebruikt. Concreet betekent dit dat aandacht dient te worden besteed aan knelpunten rondom:
• Gebruik: versnippering in het land; achterblijven participatie van organisaties en professionals;
onduidelijkheid over informatie-uitwisseling door Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG);
• Monitoring: zicht op resultaten verwijsindex;
• Positie jeugdigen en ouders: verklein risico’s op inbreuk van privacy jeugdigen en ouders;
versterk positie jeugdigen en ouders;
• Beeld verwijsindex: doel; passende naamgeving;
• Wettelijk kader: discussie over wettelijke verplichting aansluiting; onduidelijkheid rollen en
taken.
Ook is het wenselijk bij een doorontwikkeling af te stemmen met het Wetsvoorstel aanpak
meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) en de Norm voor opdrachtgeverschap.
Alle in dit onderzoek benaderde betrokkenen staan achter de doelen van de verwijsindex: vroeg
signalering, informatie-uitwisseling en het komen tot tijdige en passende zorg hulp of afstemming.
De wijze waarop deze doelen bereikt dienen te worden, daarover verschillen de meningen flink. Deze
polarisatie zal ook bij een mogelijke doorontwikkeling blijven bestaan, maar wellicht wel minder
scherp wanneer wordt gewerkt aan de geconstateerde knelpunten.
Een succesvolle doorontwikkeling vraagt een actieve houding van alle betrokken partijen en een
duidelijk standpunt vanuit het Rijk. Voordat kan worden overgegaan tot doorontwikkeling dienen
keuzes te worden gemaakt in de wijze waarop de doorontwikkeling gaat plaatsvinden. Aan de
uitvoering daarvan moet ook prioriteit worden gegeven. De onduidelijkheid rondom de verwijsindex
voor professionals, organisaties en gemeenten, maar vooral ook voor jeugdigen en ouders, dient niet
langer te duren.

