Uit het nieuws weten we welke problemen het kan opleveren als professionals niet van elkaars zorgen
over jeugdigen op de hoogte zijn. In sommige gevallen heeft dat geleid tot ernstige uitkomsten. In het
belang van uw kinderen en onze leerlingen willen we dat voorkomen. Daarvoor is een landelijk
instrument(de verwijsindex) beschikbaar waar wij als school gebruik van maken. Wanneer wij ons
zorgen maken over een kind en vermoeden dat meerdere partijen bij de zorg betrokken zijn is het voor
de verdere voortgang van belang om elkaar daarvan op de hoogte te stellen. Dat doen wij als school
niet zomaar; we besluiten tot een melding in de verwijsindex als wij dat voor de verdere ondersteuning
van uw kind en na bespreking in het zorgteam van de school noodzakelijk achten. U als ouder wordt
hiervan altijd op de hoogte gesteld. Op deze manier kunnen wij met een gezamenlijke en afgestemde
aanpak de beste ondersteuning voor uw kind regelen.
Door het maken van afspraken met alle relevante ketenpartners is het mogelijk om jeugdigen, onder
andere via de Verwijsindex, vroegtijdig in beeld te krijgen. Doel van de Verwijsindex Noord-Holland is
door tijdig de hobbels in ontwikkeling naar volwassenheid te signaleren, eerder de betrokkenen in
beeld te hebben en sneller eenduidigheid in handelen na te streven. Dat gebeurt met behulp van een
eenvoudig instrument, de Verwijsindex, en is bedoeld voor jeugdigen tussen 0 en 23 jaar. Sluitende
aanpak, en niet langs elkaar heen werken, begint bij het van elkaar weten en vervolgens vooral
samenwerken. De Verwijsindex is daarmee niets meer dan een ondersteunend instrument voor
professionals om bij zorgen de extra check te kunnen maken wie nog meer betrokken is, bepalen wie
de regie heeft in de samenwerking en opschalen daar waar nodig.
Professionals geven tijdig in de Verwijsindex een signaal af wanneer zij vaststellen dat het opgroeien
van de jeugdige met enige zorg verloopt (aan de hand van landelijk bepaalde meldcriteria). Het gaat
enkel over het bericht DAT er zorgen zijn. In de Verwijsindex staat niet WAT de zorg dan is. Als blijkt
dat er minimaal nog een signaal over dezelfde jeugdige is verstuurd, dan ontstaat er een match tussen
de meldende organisaties. Overigens zal alleen een match ontstaan tussen organisaties die reeds een
directe betrokkenheid hebben bij de jeugdige. De meldende organisaties zoeken vervolgens contact
met elkaar om de samenwerking ten behoeve van de gesignaleerde jeugdige te starten.
Uiteraard zal in de samenwerking tussen de betrokken professionals alleen voor de samenwerking
relevante informatie worden uitgewisseld om het langs elkaar heen werken te voorkomen en tenslotte
een sluitend aanbod van hulp-, zorg- en dienstverlening. Uiteindelijk weet de ouder veelal het beste
wat nodig is en zullen we de samenwerking tussen de reeds betrokken organisaties met instemming
van de ouder de hulp inzetten. Het belang van de jeugdige staat altijd centraal.
De Verwijsindex – wat is dat ook al weer?
De Verwijsindex Noord-Holland (VIN) is een internettoepassing waarin professionals een jeugdige (0
tot 23 jaar) tijdig kunnen melden als zij redelijkerwijs bij de jeugdige een hobbel constateren in zijn
ontwikkeling naar volwassenheid. Bij twee meldingen over dezelfde jeugdige ontstaat een ‘match’ en
ontvangt u direct via de mail een bericht over de ontstane match. U weet vervolgens wie uw
matchende partner is en u bepaalt onderling wie de zorgcoördinerende taak op zich neemt (regie bij
de samenwerking). De samenwerking moet uiteindelijk leiden tot een (veelal in samenwerking met de
jeugdige /ouders) eenduidig plan van aanpak. Een melding wordt na uiterlijk 24 maanden automatisch
uit het systeem verwijderd.
De Verwijsindex in beeld – Verwijsindex.tv
Meldingsbevoegden kunnen op www.verwijsindex.tv filmclips bekijken voor meer informatie over de
Verwijsindex. Hierin wordt opgedane kennis en ervaring met de verwijsindex gedeeld.

