De verwijsindex melding
Het doel van de verwijsindex is: preventie. Zo krijgt een jongere de zorg, hulp of
bijsturing die hij/zij nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een volwassene. Het melden
in de verwijsindex zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de partijen die hulp
verlenen aan de jeugdige. Dus ook eventuele andere betrokkenen (zoals hulpverleners) bij
het gezin.
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VIR Koppeling in iSamenleving

Signalen ontvangen

Inhoud van melding in VIR

iSamenleving en de reginonale VIR praten
met elkaar. Je kan nu namelijk vanuit
iSamenleving een melding maken in de
regionale VIR. Daarnaast kan je ook een
signaal ontvangen vanuit de regionale
VIR in iSamenleving.

De VIR is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot
23 jaar) bij elkaar brengt. In de VIR zie je
alleen dat er een melding is. De aard van de
melding en de behandeling zie je hier niet
in. Die informatie blijft in het dossier staan
van de hulpverlener. Een melding omvat:
Identificatiegegevens van de jongere.
Identificatiegegevens van meldende instantie.
Datum van de melding.
Contactgegevens van meldende instantie.
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Sinds 2010 heb je een wettelijke verplichting om jongeren te registreren in de
landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Met de verwijsindex risicojongeren
maken hulpverleners digitaal een risicomeldingen over jongeren tot 23 jaar. Alle
meldingen vanuit de lokale en provinciale verwijsindexen komen hier bij elkaar.

Bij een match op jouw signalering stelt een notificatie jou proactief hiervan op de
hoogte. Een ander voordeel is dat je ook vanuit iSamenleving jouw persoonlijke
gegevens kan wijzigen. Je kan ook de gegevens van het signaal wijzigen. Als
regisseur voer je zo alle werkzaamheden in 1 applicatie uit. Zo bespaar je tijd die je
direct aan jouw burger kan besteden.

Zelfde melding
van 1 kind

Hulpverleners
stemmen onderling
af wie regie pakt

De voordelen voor jou op een rij
Je werkt vanuit 1 applicatie in plaats vanuit 2 applicaties.
Simpel melden in de verwijsindex. Je voldoet aan de wetgeving en beperkt hiervoor
de risico’s van zowel de jeugdige als de gemeente.
Je bent proactief op de hoogte van andere partijen die hulp verlenen aan dezelfde
jongere.
Het is altijd duidelijk wie de regie heeft op de jongere: jij of de zorgaanbieder.
Je bent geen tijd kwijt aan overbodige administratie.
Je bespaart tijd en hebt onderlinge afstemming.
Deze tijd besteed je direct aan je burger!

