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Onderwerp

Verwijs index risicojon g eren

Voorstel

1. Kennis te nemen van bijgevoegde notitie 'Evaluatie Verwijsindex risicojongeren';
2. Het contract met Multisignaal te verlengen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
2019, conform bijgevoegd concept-contract.

Inleiding

De Verwijsindex risicojongeren (VIR) is een digitaal systeem dat risicomeldingen over
jongeren tot 23 jaar bij elkaar brengt. Het doel is vroege signalering van risico's die een
gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid van een jeugdige bedreigen, zodat
tijdig passende hulp, zorg of bijsturing kan worden gegeven. In Midden-Limburg is
gekozen voor aansluiting op de verwijsindex via het systeem van Multisignaal. Het gebruik
van de verwijsindex is eind 2017 geëvalueerd.

Beoogd effect/doel

Komen tot een aan de wettelijke kaders voldoend en voor de regio passend systeem van
signalering van risicojongeren, zodat tijdig passende hulp, zorg of bijsturing kan worden
gegeven.

Argumenten

1.1 Alle betrokken partners is gelegenheid geboden te reageren op hetgebruikvan de
verwijsindex.

Voor de Verwijsindex risicojongeren wordt samengewerkt met de regio Noord- en Midden-
Limburg. Hiervoor is op l januari 2015 een regionaal samenwerkingsconvenant Noord- en
Midden Limburg in werking getreden voor onbepaalde tijd. Alle aan het regionale
convenant aangesloten partijen hebben gelegenheid gehad hun mening te geven over het
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gebru¡k van de verwijsindex. De evaluatie heeft plaatsgevonden op subregionaal niveau:
de evaluatie van Midden-Limburg is bijgevoegd als bijlage 1, de evaluatie van Noord-
Limburg als bijlage 2. Met een aantal organisaties zijn daarnaast nog gesprekken gevoerd

De resultaten hiervan zijn te vinden in bijlage 3.

1.2 U¡t de evaluatie blijkt dat weinig gebruik wordt gemaakt van de regionale
verwijsindex.
Met name de onderwijsinstellingen geverl èan geen gebruik te maken van de verwijsindex.
Als reden hiervoor wordt genoemd dat de lijnen binnen het Midden-Limburgse
jeugdhulpstelsel kort zijn. Ook wordt als reden voor niet-gebruik genoemd dat het
systeem gebruiksonvriendelijk is. Bovendien blijkt niet-gebruik ook niet-gebruik te
bevorderen. Als er nauwelijks organisaties gebruik maken van het systeem ontstaan er
ook geen matches. Dit werkt dus niet-gebruik juist in de hand. Een aantal organisaties
maakt wel gebruik van de verwijsindex en hecht waarde aan het systeem. Hierbij gaat het
dan meestal om grotere organisaties die positieve ervaringen hebben met gebruik van de

verwijsindex in andere regio's. Overigens is het systeem van de verwijsindex continu
verder ontwikkeld en is het gebruiksgemak sterk toegenomen.

7.3 Gemeenten zijn wettelijk verplicht te werken met de landeliike verwiisindex en het
gebruik te bevorderen.
Gemeenten hebben de wettelijke plicht (jeugdwet paragraaf 7.1. e.v.) het gebruik van de

verwijsindex te stimuleren, nieuwe partijen aan te sluiten en toe te zien op goed gebruik
van de verwijsindex. De landelijke verwijsindex is een kaal systeem dat wordt'ontsloten'
door een regionaal systeem.

1.4 Ook Noord-Limburg heeft de verwijsindex geëvalueerd en besloten voorlopig hiermee
verder te gaan.
In Noord-Limburg is besloten om de verwijsindex voott te zetten. In tegensteling tot in

Midden-Limburg (waar één Centrum voor Jeugd en Gezin voor de hele regio actief is)
werkt Noord-Limburg met toegangsteams per gemeente. Noord-Limburg zet in op goed

voorbeeldgedrag door de gemeentelijke teams zelf in het gebruik van de verwijsindex en

het eisen van het gebruik van samenwerkingspartners. Ook zijn unlforme meldcriteria
vastgelegd. Vanuit oogpunt van efficiëntie en omdat een aantal samenwerkingspartners op

niveau van Noord- en Midden-Limburg actief is, is het wenselijk om waar mogelijk aan te
sluiten bij de lijn die Noord-Limburg hceft gekozen.

1.5 Zorgwekkend verhuisgedrag van gezinnen is een meldcriterium in Noord-Limburg.
Twee door Noord-Limburg geformuleerde meldcriteria hebben betrekking op
verhuisgedrag van gezinnen. Dit is één van de redenen waarom het gebruik van de

landelijke verwijsindex ook binnen het Midden-Limburgse jeugdhulpstelsel wel grote

meerwaarde kan hebben. Sommige kwetsbare gezinnen verhuizen veel. Om zorgsignalen
over deze gezinnen te delen kan de verwijsindex een goed middel zijn.

2.1 Het is niet mogelijk om alleen op de landelijke verwijsindex aangesloten te zijn.
De landelijke verwijsindex is een kaal systeem, lokale of regionale systemen maken de

koppeling naar het landelijke systeem mogelijk. In Noord- en Midden-Limburg draagt
Multisignaal zorg voor de koppeling met de landelijke verwijsindex.

2.2 Hoewel uit de evaluatie blijkt dat partners verdeeld zijn over de voordelen van het
gebruik van de verwijsindex, is het toch zinvol om verder te gaan met Multisignaal.
Multisignaal verzorgt in B0o/o van de Nederlandse gemeenten het beheer van de landelijke
verwijsindex. Het contract gaat (artikel 19) uit van de Algemene voorwaarden van

Multisignaal. Dit is gebruikelijk omdat het beschikken over de verwijsindex wettellJk
(Jeugdwet) verplicht is én omdat de kosten van de dienstverlening door Multisignaal
relatief beperkt zijn. De gemeenten in Midden-Limburg Oost hebben inmiddels al
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ingestemd met voortzetting van het contract met Multisignaal. Het systeem wordt verder
ontwikkeld, waardoor het gebruiksgemak is toegenomen. Bovendien is het van belang om
signalen over kwetsbare jongeren te kunnen volgen over de gemeente- en regiogrenzen
heen. Toegang tot het landelijke systeem kan alleen via een lokaal of regionaal systeem.
Daarom wordt voorgesteld om het contract met Multisignaal voort te zetten.

Kanttekeningen en risico's

1. Het niet-gebruik van de verwijsindex hangt ook samen met onbekendheid met het
systeem

Uit de gehouden evaluatie en de ontvangen reacties blijkt dat het niet-gebruik van de
verwijsindex ook komt door onbekendheid met het systeem. Multisignaal heeft het
systeem in de loop der jaren aangepast en gebruiksvriendelijkergemaakt. Het melden van
signalen in de verwijsindex is nu eenvoudig en snel te doen. Doorvia informatie-
uitwisseling en kennisoverdracht de bekendheid van het systeem te vergroten, zal het
gebruik ook toenemen.

2. De afhandeling van dit voorstel is enige maanden vertraagd.
Vanwege andere prioriteiten op de afdeling en het tijdelijk uitvallen van een collega wordt
dit voorstel later dan de bedoeling was aan uw college voorgelegd. Daarom wordt
voorgesteld om met terugwerkende kracht per l januari 2019 het contract met
Multisignaal te verlengen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kosten van de dienstverlening door Multisignaal, bestaande uit het technische
applicatiebeheer, bedragen € 0,18 per inwoner per jaar. Met deze kosten is rekening
gehouden in de begroting (716000t/6343032: Centrum voor Jeugd en Gezin /
Pedagogische hulp).

Duurzaamheid

vroegsignalering van risicojongeren is van belang om tijdig passende hulp, zorg of
bijsturing te kunnen gegeven. Investeren in werken met de verwijsindex draagt bij aan de
maatschappelijke effecten die de gemeente Weert nastreeft voor de jeugd.

Uitvoering/evaluatie

Indien u besluit als voorgesteld, kan het nieuwe contract voor de periode van 2OI9-202L
worden ondertekend. Het werken met de verwijsindex zal in onze regio opnieuw bij de
partners onder de aandacht worden gebracht. Voor het einde van de contractperiode zal
het werken met de verwijsindex opnieuw worden geëvalueerd.

Comm u n icatie/ pa rtici patie

Multisignaal wordt geïnformeerd over het besluit. Ook de bij het regionale convenant
verwijsindex aangesloten partijen worden over uw besluit geïnformeerd. Het werken met
de verwijsindex zal in onze regio opnieuw bij de partners onder de aandacht worden
gebracht.

Overleg gevoerd met

Intern: R. Klaessen (beleidsadviseur OCSW Jeugd), P. Vos (financieel beleidsadviseur),
F. van Beeck (teamleider OCSW), werkgroep juridisch Midden-Limburg.
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Bijlag

Extern: Collega's regiogemeenten; betrokken partners (via de evaluatie en aanvullende
gesprekken).

en:
Notitie Evaluatie verwijsindex risicojongeren ;
Evaluatie verwijsindex Noord-Limbu rg ;
Inbreng aangesloten organisaties gebruik verwijsindex;
Concept-currLracL Multisigttaal.

1.
2.
3.
4.
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