Jaarverslag Vroeg samenwerken in NHN 2021
Meer professionals maken gebruik van VIN.

VIN is geïntegreerd in regionaal en gemeentelijk sociaal beleid.

• In 2021 zijn 52 nieuwe organisaties aangesloten op VIN.
• Eind 2021 waren er 389 organisaties aangesloten, ruim 44% van deze organisaties
heeft in 2021 gebruik gemaakt van VIN (dit is vrijwel gelijk als in 2020).
• Ruim 3000 professionals hebben een account om gebruik te maken van VIN.
• Alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs hebben in 2021 een brief namens de
gemeente ontvangen met de oproep VIN te gebruiken. Dit heeft bij een aantal scholen
geresulteerd in aansluiting op VIN en/of het opnieuw implementeren van VIN.
• Er zijn in 2021 ruim 750 professionals getraind over VIN en MULTIsignaal:
- 13 online SKJ geaccrediteerde trainingen (gemiddeld beoordeeld met een 8)
- 2 online geaccrediteerde trainingen voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van
de GGD HN (gemiddeld beoordeeld met een 8)
- 24 korte online trainingsmomenten en meerdere online in company trainingen

• Met de meeste individuele gemeenten is het gebruik van VIN het afgelopen jaar
tweemaal geëvalueerd. Er zijn afspraken gemaakt over in welk gemeentelijk sociaal
beleid VIN kan worden opgenomen. Tevens zijn er afspraken gemaakt over hoe lokale
netwerkpartners gemotiveerd kunnen worden om VIN te gebruiken.
• Elke zes weken is er een overleg tussen de regiovertegenwoordigers en relatiemanagers om
de strategie te evalueren en te herijken.

Het gebruik van VIN door aangesloten organisaties neemt toe.

Rollen en taken zijn helder.

• De aangesloten organisaties hebben in 2021 10.162 signalen over 7.458 jeugdigen
afgegeven. Bij 72% van de gesignaleerde jeugdigen is een match ontstaan.
• In vergelijking met de andere MULTIsignaal regio’s zijn alleen in de regio’s Rotterdam en
Utrecht zijn meer signalen afgegeven, respectievelijk 63.777 en 14.889.
• De POH-ers van Vicino zijn voor bijna 100 huisartsenpraktijken aangesloten op VIN.
• Met GGZ NHN zijn afspraken gemaakt om het gebruik van VIN opnieuw te implementeren.
• Met de GGD HN is een plan van aanpak opgesteld om het gebruik van VIN te bevorderen.
• In elke regio vindt er ieder kwartaal een bespreking plaats met contractmanagement. Aan
de hand van de kwartaalrapportage wordt het gebruik van VIN door gecontracteerde
organisaties besproken. Gezamenlijk wordt er gekeken welke inspanningen nodig zijn om
hen aan te spreken.

De regiovertegenwoordigers hebben een verbindende rol tussen de beleidsmedewerkers van de gemeenten en de relatiemanagers. 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.
Bij zowel de regiovertegenwoordigers als beleidsmedewerkers is er beperkte capaciteit. Dit
heeft zijn weerslag op de implementatie en borging van het gebruik van VIN binnen
gemeentelijke teams en invloed op het gebruik van VIN door externe organisaties. Het is van
belang om goede afspraken te maken over wie wat doet rondom VIN bij het verlengen van de
inzet van de relatiemanagers in 2022.

De bekendheid en de meerwaarde van VIN zijn vergroot.

De aanbevelingen uit de evaluatie van VWS zijn geïmplementeerd.

• In samenwerking met professionals en ervaringsdeskundigen is er een begin
gemaakt met het maken van korte filmpjes over het belang van VIN.
• Om de bekendheid te vergroten wordt er actief gebruik gemaakt van LinkedIN, bijna
wekelijks wordt er een bericht gepost. Eind 2021 heeft VIN ruim 1300 volgers.
• De meeste gemeenten hebben aandacht besteed aan VIN op hun website en social media.
• Meer dan 6000 personen hebben de website www.vroegsamenwerken.nl bezocht.
• Elk kwartaal lezen ruim 800 professionals de nieuwsbrief.
• Meerdere professionals hebben drie maanden na de training in een enquête aangegeven
dat zij matches krijgen met professionals waarmee zij nog geen samenwerking hadden vóór
het gebruik van VIN. Het gebruik van VIN leidt tot meer inzicht, vroegtijdig afstemmen en
bijsturen van hulp.

• Het rapport de “VIR in beeld” is in november 2021 openbaar gemaakt.
Het advies is om de verwijsindex door te ontwikkelen.
• In december 2021 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de verwijsindex
voor gemeenten als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet te schappen en indien
gemeenten of regio’s er nog wel gebruik van maken de privacy van de jeugdige bij het
gebruik wettelijk te waarborgen.
• Het Ministerie van VWS heeft aangegeven in 2022 samen met de VNG te onderzoeken hoe
de motie zorgvuldig kan worden uitgevoerd. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met
betrokken partijen voor inzicht in de behoeften van gebruikers, ouders en jeugdigen; en
over de effecten van de wetswijziging.

Ervaringen van professionals
POH Kind en Jeugd werkt samen met jeugdbeschermer

Leerplichtambtenaar: VIN scheelt kostbare tijd

Bij de huisarts heb ik een jonge jongen gezien. Hij was angstig en bang om dingen aan mensen
te vragen. Moeder vertelde mij tijdens de intake dat er verschillende hulpverlening is geweest
voor haarzelf, haar zoon en zijn halfbroer (die uit huis is geplaatst). Toen ik na de intake VIN
invulde, kreeg ik een match met de betrokken jeugdbeschermer en kon ik inzien welke
hulpverlening al betrokken is en was voor moeder en de kinderen. Ik heb contact opgenomen
met de jeugdbeschermer. Sindsdien trekken we eigenlijk samen op om te kijken waar we
naartoe doorverwijzen.

Bij vrijwel elk schoolverzuim is er een achterliggend probleem. Wanneer wij weten dat er
hulpverlening betrokken is, zullen wij in eerste instantie overwegen of het noodzakelijk is om
een MDO te organiseren of dat wij de leerling en ouder apart spreken. Als we van te voren
weten wie er betrokken is, kunnen wij een effectief gesprek vormgeven en zit er geen
vertraging in omdat we pas later op de hoogte zijn van andere betrokkenen. Maar ook de
route die gekozen wordt (handhaven of ruimte geven voor hulpverlening) kan alleen gedegen
gemaakt worden als er met alle partijen gesproken is. Het is fijn dat je via VIN te weten komt
welke hulpverlening betrokken is en is geweest, zodat wij een gedegen afweging kunnen
maken rondom het proces dat wij gaan inzetten. Dit voorkomt in vele gevallen een hoop
wachttijd, een juiste aanpak en wellicht in sommige casussen een beter passend proces.

Maatschappelijk werker: VIN helpt elkaar te kunnen vinden

Wmo consulenten kunnen tegenwoordig VIN gebruiken

Ik was betrokken bij een meisje van 9. Moeder was een vrouw die
hulpverleners strikt gescheiden hield en geen toestemming gaf om te
overleggen met elkaar. Moeder heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd. In de
evaluatie is afgesproken dat in dit soort situaties het belang van het kind
voorop moet staan en dat daarmee moeders weigering om contact met
elkaar te hebben kan worden "overruled". Registratie in VIN vormt een
bijdrage in het vinden van elkaar.

Als Wmo consulent was ik vaak betrokken bij jongeren tussen de 18 en 23
jaar. Vaak jongeren die veel jeugdhulp gehad hadden. Voordat ik erachter was
wie er in het verleden betrokken waren geweest was ik soms weken of
maanden verder, omdat de jeugdige vaak niet verder kwam dan een
voornaam van de hulpverlener en de plaats waar de hulpverlening plaats had
gevonden. Gelukkig kunnen veel Wmo consulenten nu wel gebruik maken van
VIN zodat er sneller de juiste hulp ingezet kan worden

Jeugdverpleegkundige kreeg match met Veilig Thuis

Aandachtsfunctionaris kinderopvang had kind beter kunnen helpen

Vader komt met zijn zoon op het spreekuur. Met zijn chronisch zieke vrouw heeft hij twee
kinderen. Hij vertelde dat er al diverse professionals bij hen betrokken waren zoals thuishulp, en
een psycholoog voor zijn zoon. Ik sprak af om VIN in te zetten om de zorg op elkaar af te
stemmen. Met toestemming stemde ik af met school en zocht contact gezocht met de
psycholoog. Vervolgens kan ik vader niet meer bereiken. Via school ontvang ik zorgelijke
berichten dat de kinderen bij oma wonen en vader verslaafd is. Ook school krijgt geen contact
meer. Dan krijg ik via VIN een match met Veilig Thuis. Vader kan ik helaas nog steeds niet
bereiken en dus niet informeren. Gebeld met Veilig Thuis omdat ik me ongerust maak. Gelukkig
hebben zij het gezin in beeld en de zorg verder opgezet. Vader had mij niet opgegeven als
betrokkene waardoor Veilig Thuis mij zonder VIN niet als een betrokkene had gezien.

Wij hadden een jongen op de groep die vaak vieze, niet bij het seizoen passende kleding aan
en rook niet fris. Vervolgens ontstonden er ook zorgen over de hechting: de jongen reageerde
niet of nauwelijks op moeder. De gesprekken met moeder verliepen heel emotioneel en
moeder had zelf weinig zicht op wie er betrokken zijn. Wij maakten gebruik van VIN, maar dit
leverde geen matches op. Achteraf bleek moeder een intensieve behandeling bij GGZ te
volgen en hierdoor extra stress te hebben in thuissituatie. Hierdoor was zij erg moe en heeft zij
een keer de crisisdienst moeten bellen. Ze was bang dat wij een melding zouden maken en
haar kind uit huis geplaatst zou gaan worden en hierdoor durfde zij hier niet open over te zijn.
Als wij eerder hadden geweten wat er speelde hadden we veel meer kunnen betekenen in de
opvang voor haar zoon en verlichting voor haar.

