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Betreft: Convenant regionale Verwijsindex VIN 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 
Met ingang van 1 juli 2019 hebben de gemeenten in de regio NHN een convenant afgesloten voor 
regionale samenwerking op het gebied van de Verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-
Holland Noord). 
 
De Verwijsindex VIN is een landelijk hulpmiddel om onderlinge afstemming tussen professionals te 
versterken. Het is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens 
registreren van de jeugdigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze 
registratie bevat geen inhoudelijke informatie, maar het wordt duidelijk  welke andere hulpverlener zich 
mogelijk ook actief met de situatie van deze jongere bezig houdt. 
 
De regeling van de Verwijsindex is opgenomen in de Jeugdwet. Hierin staat dat gemeenten verplicht 
zijn om aan te sluiten op de landelijke Verwijsindex. Deze aansluiting wordt gerealiseerd via het 
faciliteren van de regionale Verwijsindex. De gemeenten zijn dus wettelijk verplicht tot het uitvoeren 
van de Verwijsindex.  
 
De Verwijsindex geeft hulpverleners binnen verschillende organisaties, zowel binnen gemeenten als 
over gemeentegrenzen heen, snel inzicht in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere. Het 
gebruik van de Verwijsindex draagt bij aan effectievere en vroegtijdigere samenwerken van 
hulpverleners en gemeenten. 
De Verwijsindex bevordert de samenwerking tussen de professionals. De samenwerking wordt sneller 
en beter op elkaar afgestemd. Door de matches tussen verschillende betrokken professionals ontstaat 
een meer integraal beeld over de situatie van jeugdige. De informatie kan hier gebundeld worden, 
waardoor een zo volledig mogelijk hulpverleningsplan opgezet kan worden 
 
De Verwijsindex is in 2009 geïmplementeerd. De gemeentelijke verplichting tot uitvoering van de 
regionale Verwijsindex en aansluiting op de landelijke Verwijsindex was destijds geregeld in de wet op 
de Jeugdzorg. De verplichting is overgenomen in de nieuwe Jeugdwet van 2015.   
 
In 2009 hebben de regio’s West Friesland, Alkmaar e.o. en de Kop van Noord Holland ieder een 
convenant afgesloten. Dit convenant wordt gebruikt zodra een zorgorganisatie zich wil aansluiten bij 
de Verwijsindex VIN. Daarnaast is 1,5 FTE relatiemanagers ingezet namens de gemeenten NHN om 
het gebruik van de Verwijsindex te bevorderen, trainingen te verzorgen en voorlichting te geven. Een 
bovenregionale ambtelijke werkgroep coördineert alles rond de Verwijsindex VIN  
Inmiddels is gebleken dat de inzet van de relatiemanagers de kennis en het gebruik van de 
Verwijsindex verhoogd en daarom is hun inzet met nog eens drie jaar verlengd. 
Daarnaast is het noodzakelijk gebleken dat er een nieuw convenant opgesteld werd vanwege 
gewijzigde of nieuwe wet- en regelgeving, evenals gewijzigde functionaliteit in de Verwijsindex. 
 
Een éénduidig convenant op NHN niveau geeft duidelijkheid en leidt tot een efficiëntere werkwijze 
voor de aangesloten zorgorganisaties die ook in de andere twee regio’s actief zijn. 
 
Den Helder, 27 augustus 2019. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

burgemeester 

Koen Schuiling  
 

secretaris 

Robert Reus  
 



  Raadsinformatiebrief - Pagina 2 van 2 

 

 


