Een verwijsindex (VIR) is een informatiesysteem waarin professionals zoals
leerkrachten, hulpverleners en begeleiders kunnen aangeven dat zij zich zorgen
maken over een jeugdige tot 23 jaar. Sinds 1 januari 2010 is de invoering van een
Verwijsindex landelijk verplicht.

Waarom een verwijsindex?
In de regio Amersfoort zijn veel instellingen die zich inzetten voor het welzijn van
kinderen. Maar soms weten deze instellingen niet van elkaar wat ze doen.
Leerkrachten, hulpverleners en begeleiders moeten meteen kunnen zien wie contact
heeft met een kind in geval van problemen. Zo kunnen zij snel met elkaar overleggen
over het kind. De VIR zorgt ervoor dat de professionals van elkaar weten wie er
betrokken is bij het kind en het gezin. Het gebruik van de VIR zorgt voor vroegtijdige
signalering van zorgen bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Ook zorgt de VIR voor
overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende instellingen.
Samenwerking tussen professionals en met ouders is heel belangrijk omdat dan de
problemen van een kind of jongere goed kunnen worden begeleid en uiteindelijk
verholpen.

Wat zijn de voordelen?
Met de VIR hoeven ouders niet meer iedere keer opnieuw hun verhaal te vertellen.
Ook wordt voorkomen dat er twee of drie verschillende professionals in het gezin
komen, die dit van elkaar niet weten. Daarnaast wordt er bepaald welke partij de
hoofdregie op zich neemt en daarmee aanspreekpunt is voor ouders en overige
partijen.
Hoe werkt het?
Het CJG-team, de leidster van de peuterspeelzaal, de leraar, iemand van Jeugdzorg
of een andere professional maakt zich zorgen over een kind. Hij of zij geeft dit aan in
de VIR (een signaal). Alleen de naam van de jeugdige en de professional worden in
het systeem vermeld, geen inhoudelijke informatie. De VIR is alleen toegankelijk voor
professionals. Het kan zijn dat er meer professionals zijn die zorg over hetzelfde kind
hebben en dat al eerder hebben aangegeven. Als dat het geval is, krijgen al die
mensen een email, zodat ze weten dat er met dit kind meer aan de hand is. Op het
moment dat professionals informatie met elkaar delen, zijn de betreffende ouders
hiervan op de hoogte en worden zij zoveel mogelijk betrokken bij de informatieuitwisseling. Vervolgens wordt er een plan gemaakt om de jeugdige en eventueel het
gezin verder te helpen.

Recht op privacy
Zodra het weer goed gaat met het kind wordt het signaal inactief gemaakt. Het
signaal is nog enige tijd zichtbaar voor eventuele professionals die later een signaal
afgeven. Na maximaal 7 jaar verdwijnt zijn of haar naam uit het systeem.
Buitenstaanders kunnen het systeem niet inzien. De VIR is alleen beschikbaar voor

professionals, begeleiders en anderen die daarvoor de rechten hebben gekregen.
Dat is wettelijk geregeld en er wordt ook streng op gecontroleerd, want een kind heeft
recht op privacy.
De VIR in Amersfoort en op DOK12
Voor de Amersfoortse scholen is een lijst gemaakt (risicoprofiel) waarop staat in
welke gevallen professionals moeten denken aan een VIR registratie. In de meeste
gevallen gaat het om zorgen van school over ontwikkeling, thuissituatie, verzuim in
combinatie met het feit dat ouders er niet met school over willen praten. Deze lijst is
in te zien op school.
Op DOK12 is de zorgspecialist getraind in het registreren in de Verwijsindex. Een
registratie wordt altijd met ouders besproken, zij ontvangen ook een folder met uitleg
over de Verwijsindex.
Meer informatie kunt u vragen bij de zorgspecialist op school en vinden op de
volgende websites:
http://www.verwijsindex.tv/ouders
http://www.cjgamersfoort.nl/page/pag_view.asp?pag_id=78

