
Verwijsindexen en samenwerkingssystemen 
 

De laatste twee jaren is er een ware explosie geweest in de ontwikkeling van systemen 

die op een digitale manier de samenwerking tussen meerdere organisaties ondersteu-

nen. De ontwikkeling van die systemen komt voort uit een behoefte. Steeds vaker komt 

het voor dat meerdere organisaties op een professionele wijze betrokken zijn bij de 

zorg-, en hulpverlening aan de dezelfde individuen. Die organisaties kunnen hun werk 

alleen maar goed doen als ze actueel op de hoogte zijn van wat de andere organisaties 

daar doen. Tot dusver was het altijd een immense toer om al die informatie op tijd bij 

alle organisaties te krijgen die de informatie echt nodig hebben. Meestal lukte dat niet 

en deed iedereen dus maar gewoon z’n best, zonder precies te weten wat de andere pro-

fessionals aan het doen waren. Meestal wisten zorg- en hulpverleners zelfs niet van el-

kaar welke organisaties en welke medewerkers er allemaal nog meer bij hun cliënt be-

trokken waren. 

Om dat laatste probleem het hoofd te bieden is het principe van de verwijsindex be-

dacht. Op het ogenblik staat vooral de VerwijsIndex Risicojongeren (VIR) in de belang-

stelling. Het is de bedoeling dat nog dit jaar zo’n 30 gemeenten gaan proefdraaien met 

de VIR. 

De VIR is een landelijke verwijsindex. Maar eigenlijk is hij samengesteld uit een hele-

boel locale of regionale verwijsindexen. Het zit ongeveer zo in elkaar. 

 

In een gemeente kunnen de organisaties in de jeugdketen met elkaar afspreken dat ze 

samen een locale verwijsindex gaan gebruiken. Dat is in feite een digitale ondersteu-

ning van vroegsignalering. Als je beschikt over een gebruikersnaam en een wacht-

woord, dan kun je inloggen op een (beschermde) website waarop je de NAW-gegevens 

van een jongere kunt melden waarover je je als hulp- of zorgverlener zorgen maakt. Je 

doet dat bijvoorbeeld, als je wilt weten of er ook nog andere organisaties bij diezelfde 

jongeren betrokken zijn, omdat je veronderstelt dat er meerdere problemen tegelijker-

tijd spelen. 

Dan zijn er twee mogelijkheden: ofwel de jongere is al eens eerder aangemeld door een 

andere organisatie in de locale jeugdketen, ofwel de jongere is nooit eerder aangemeld. 

In het eerste geval geeft de locale verwijsindex je direct de naam van de andere organi-

satie of organisaties die bij de jongere betrokken zijn, plus de namen, telefoonnummers 

en emailadressen van de contactpersonen. Als je meer wilt weten over wat er met de 

jongere precies aan de hand is kun je bellen of mailen.  

Als de jongere nog niet in het systeem voorkomt, krijgen alle organisaties in de jeugd-

keten vanuit de locale verwijsindex automatisch het verzoek om in hun registratiesys-

temen te kijken of de betreffende jongere ook bij hun organisatie voorkomt. Dat kan 

bijvoorbeeld het geval zijn (en dat komt regelmatig voor) als een aantal organisaties 

nog niet in de gaten had dat er bij de jongere meerdere problemen tegelijk spelen. Een 

goede locale verwijsindex heeft een koppeling met alle registratiesystemen van de or-

ganisaties in de jeugdketen. De relevante NAW-informatie over de jongere plus de in-

formatie over de contactpersonen kunnen dan ook in de meeste gevallen automatisch 

uit dat registratiesysteem worden doorgestuurd naar de verwijsindex.  
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Als iedere organisatie bij het kleinste vermoeden van multi-problematiek al een mel-

ding maakt in de verwijsindex, dan kan een zeer effectieve manier inhoud worden ge-

geven aan het principe van de vroegsignalering. 

De VIR, de landelijke verwijsindex, voegt de informatie uit al die locale verwijsindexen 

samen. Dat gaat natuurlijk alleen maar goed als er goede afspraken gemaakt worden 

over hoe je aanmeldt en wanneer je aanmeldt. Die afspraken bestaan inmiddels.  

Het voordeel van de landelijke verwijsindex is dat je gemeentegrensoverstijgend zorg 

en hulp kunt verlenen. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als jongeren verhuizen, of als ze 

dan eens bij de moeder en dan eens bij de vader (of een ander familielid) verblijven. De 

VIR vertelt je onmiddellijk welke andere zorg- en hulpverleners elders in Nederland 

ook bij de jongere betrokken zijn. Buiten beeld raken is met behulp van de VIR bijna 

onmogelijk geworden. 

 

In Overijssel is nu een project aan de gang dat een provinciale verwijsindex (die is op-

gebouwd uit 25 locale verwijsindexen van de 25 Overijsselse gemeenten) combineert 

met een zeer krachtig samenwerkingssysteem. Die combinatie heet VIS-2. VIS-2 staat 

voor Vangnet Informatie- en SamenwerkingsSysteem. VIS-2 is in eerste instantie een 

“gewone” verwijsindex. Maar daarnaast ondersteunt VIS-2 ook nog de samenwerking 

tussen de verschillende organisaties in de jeugdketen. VIS-2 ondersteunt de regiefunc-

tie in de jeugdketen. In de praktijk komt dat op het volgende neer: 

 

Als in beeld is welke organisaties bij een bepaalde jongere betrokken zijn, dan is de vol-

gende stap natuurlijk dat al die organisaties gezamenlijk proberen aan die jongere (of 

het gezin) de beste en meest samenhangende zorg en hulp te verlenen die in principe 

beschikbaar is. (Eén kind, één plan). Dat vereist onderlinge afstemming en dus regie. 

VIS-2 ondersteunt casemanagement en ondersteunt het gezamenlijke werkproces in de 

jeugdketen. Als er in een multi-disciplinair overleg in de jeugdketen een gezamenlijk 

plan van aanpak is opgesteld, dan is in VIS-2 heel gemakkelijk de tijdslijn van dat plan 

van aanpak vast te leggen: wie moet er voor welke datum wat gedaan hebben. De case-

manager kan in VIS-2 voortdurend zien hoe het staat met het nakomen van de gemaak-

te afspraken. En de casemanager kan dus ook tussentijds ingrijpen en bijsturen. Verder 

is het in VIS-2 goed mogelijk om elkaar op de hoogte te houden van de actuele ontwik-

kelingen bij (het gezin van) de betreffende jongere. En voor de casemanager is het op 

basis daarvan dan weer mogelijk om het opgestelde plan van aanpak aan te passen en 

iedereen daarvan per omgaande te berichten. Zo blijven alle betrokken hulp- en zorg-

verleners op de hoogte van de actuele informatie. 

Daarnaast is er nog een tweede regieniveau in VIS-2. Dat is het regieniveau van de hele 

keten. Er is in VIS-2 een procesmanager die bewaakt of de partijen in de keten zich 

houden aan de gemaakte beleidsafspraken. Omdat de procesmanager toegang heeft tot 

alle informatie-uitwisseling in de keten, kan hij snel zien welke organisaties zich (stel-

selmatig) niet aan hun afspraken houden. Een van die afspraken zal bijvoorbeeld zijn 

dat er casemanagement wordt geaccepteerd. Een andere afspraak is dat iedereen zich 

houdt aan de vastgelegde privacyreglement. 

Door de combinatie van verwijsindex en de gezamenlijke en gestuurde aanpak, ontstaat 

een kracht instrument bij het verbeteren van de zorg- en hulpverlening in de jeugdke-

ten. 
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Het initiatief voor het VIS-2 project komt van de provincie Overijssel. De provincie wil 

dat ‘haar’ Jeugdzorg op één en dezelfde wijze communiceert en samenwerkt met alle lo-

cale jeugdketens in Overijssel. Door de invoering van VIS-2 in alle gemeenten wordt die 

uniforme communicatie en samenwerking tot stand gebracht. In feite is de achterlig-

gende filosofie van de provincie Overijssel dat het Bureau Jeugdzorg alleen dan effectief 

kan werken, als de lokale jeugdnetwerken vroegtijdig signaleren en snel al die zorg- en 

hulp verlenen, die in hun vermogen ligt. Jeugdzorg (en in het verlengde daarvan de 

GGZ, de Verslavingszorg) kunnen dan de rest van de (zwaardere) zorg voor hun reke-

ning nemen. Daarvoor is nodig dat er een goede onderlinge samenwerking bestaat en 

een goede uitwisseling van informatie. VIS-2 is een instrument dat bij beide onderdelen 

ondersteuning biedt. Niet meer en niet minder. 

Meer weten? Kijk op www.provis2.nl.  

 

Wicher Pattje en Maarten Witteveen  

(zijn beide lid van de projectorganisatie VIS-2) 

 


