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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 

Naam en fractie: Jelmer Kruyt, Goois Democratisch Platform 

Datum indiening: 12 januari 2022 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Vermeend onrechtmatig melden verwijsindex risicojongeren 
(vervolgvragen) 

 

 
 
Inleiding 
Diverse organisaties in de jeugdzorg uiten zorgen en kritiek op de manier waarop gemeenten omgaan met registraties in de 
Verwijsindex Risicojongeren. Het gaat om Balans, Ouders & Onderwijs, Stichting Overdruk Syndroom NL, Lyme vereniging, 
Stichting KOG, Stichting iQ+, Stichting EDS Fonds, Stichting Mantelzorgelijk en ME-CVS vereniging.  
 
De Verwijsindex risicojongeren (hierna: 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. Hiervoor kunnen daartoe bevoegde 
functionarissen melding doen van een jongere, wanneer zij een redelijk vermoeden hebben dat deze daadwerkelijk door één 
of meer van de in de Jeugdwet genoemde risico’s wordt bedreigd. Bedoelde risico’s zijn o.a. blootstelling aan geweld, 
vernederende behandeling of verwaarlozing, verslaving, veelvuldig schoolverzuim, ontbreken van vaste woon- of 
verblijfplaats, verrichten van strafbare activiteiten (art.7.1.4.1.Jeugdwet). 
Bron: https://vng.nl/sites/default/files/20160223_verwijsindex_risicojongeren_hv.pdf 
 
De bedoeling van een dergelijk systeem kan goed zijn, mits het zorgvuldig wordt gebruikt. Dat wil zeggen, als gemeld wordt 
indien er daadwerkelijke, reële, ernstige zorgen zijn over de  ontwikkeling en/of veiligheid van een kind. Steeds meer 
gemeenten melden kinderen en jongeren bij een verzoek om jeugdhulp en overige (simpele) hulpvragen, naar verluid echter 
standaard in de VIR. Ouders (of jongeren boven de 16 jaar) worden hierover niet, of pas achteraf geïnformeerd. Deze 
werkwijze (het standaard melden)  is onjuist, onwenselijk, strijdig met de rechten van ouders en kinderen en strijdig met art. 
7.1.4.1 jeugdwet. Ouders laten ook weten dat, áls zij (of hun kinderen van 16 jaar en ouder) al worden geïnformeerd over de 
melding in de VIR, dit pas achteraf gebeurt. Dit terwijl het verplicht is om ouders (of jongeren van 16 en ouder) hier vooraf 
over te informeren. 

Zie ook deze open brief.  

Eerder stelden wij hierover diverse vragen. N.a.v. de beantwoording willen wij nog een aantal aanvullende vragen 
stellen.  

In de beantwoording staat: Uitgangspunt in ons organisatieprofiel is dat de gemeente Gooise Meren op grond van de Jeugdwet 

alle jeugdigen onder de 23 in de Verwijsindex signaleert, om zo onze betrokkenheid bij deze kinderen en jongeren te tonen. Tenzij 

een cliënt bij de gemeente komt met een enkelvoudige hulpvraag die met één doorverwijzing, of zonder verdere opvolging of 

betrokkenheid door een andere organisatie eenvoudig en snel opgelost kan worden. Leidend hierbij is de vraag of de ouder 

voldoende regie heeft over het dagelijks leven. Bij enkelvoudige hulpvragen wordt geen melding gedaan in de Verwijsindex. 

 

Vraag 1  

Dus als een beschikking voor iets onschuldigs als bijvoorbeeld dagbesteding of aangepaste zwemlessen wordt verlengd, dan 

volgt er alsnog wél een melding? Wie stelt op welke wijze vast of er voldoende regie is? Is daar in de gehele keten een 

eenduidige richtlijn voor?  

 

Vraag 2 

Op welk moment worden kinderen aangemeld bij de VIR wanneer er sprake is van een melding bij Veilig Thuis? 

 

In de beantwoording staat: Bij aanmelding van de hulpvraag wordt medegedeeld dat de gemeente Gooise Meren werkt met de 

Verwijsindex.  

https://balansdigitaal.nl/glossary/jeugdwet/
https://vng.nl/sites/default/files/20160223_verwijsindex_risicojongeren_hv.pdf
https://balansdigitaal.nl/wp-content/uploads/2021/03/02-02-2021-Brief-VIR-WEBSITE.pdf
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Vraag 3 

Is dit van meet af aan de werkwijze geweest? Is dit ook de werkwijze van Veilig Thuis en andere bij de VIR aangesloten 

organisaties en instellingen die namens of in opdracht van de gemeente werken? 

 

In de beantwoording staat: Voorafgaand aan het afgeven van een signaal worden de ouders en eventueel de jeugdige zelf in een 

gesprek geïnformeerd dat de gemeente een signaal zal gaan afgeven. In dit gesprek wordt toegelicht waarom er een signaal wordt 

afgegeven en waartoe de Verwijsindex dient.  

 

Vraag 4 

Is dit ook de werkwijze van Veilig Thuis en andere bij de VIR aangesloten organisaties en instellingen die namens, in opdracht 

van de gemeente werken? 

 

In de beantwoording staat: Er is een informatiebrief ontwikkeld die sinds kort wordt meegegeven.  

 

Vraag 5 

Kunnen wij daaruit opmaken dat de informatie tot dat moment tekort schoot? Hoe gaat de gemeente om met de cases 

waarin in het verleden onvoldoende of geen informatie is verstrekt? 

 

In de beantwoording staat: Na een eerste evaluatie hebben we de beoogde werkwijze rond het gebruik van de Verwijsindex op 

een aantal punten verbeterd.  

 

Vraag 6 

Op welke punten is de beoogde werkwijze verbeterd? 

 

Vraag 7 

Kan de oude werkwijze er toe hebben geleid dat er kinderen onrechtmatig (of ondoelmatig) in de VIR zijn opgenomen? 

 

In de beantwoording staat: Afspraken rond het gebruik van de Verwijsindex zijn opnieuw onder de aandacht gebracht bij de 

gemeentelijke consulenten.  

 

Vraag 8 

Wat zijn deze afspraken? Zijn deze ook onder de aandacht gebracht van andere bij de VIR aangesloten organisaties en 

instellingen die namens/in opdracht van de gemeente werken? Zijn deze over de hele keten eenduidig? 

 

In de beantwoording staat: Er is een folder ontwikkeld (een versie voor ouders en een versie voor de jeugdige) over de wijze 

waarop gemeente Gooise Meren werkt ten aanzien van de Verwijsindex.  

 

Vraag 9 

Wanneer is deze folder ontwikkeld? Is deze verspreid onder alle ouders van bij de VIR gemelde kinderen? 

 

In de beantwoording staat: Er zijn met de consulenten nieuwe afspraken gemaakt over het informeren van ouders/jeugdige en 

over het gebruik van deze folder.  

 

Vraag 10 

Wat zijn deze nieuwe afspraken concreet? 

 

In de beantwoording staat: Aan de folder is zowel digitaal als op papier een duidelijke plek gegeven zodat deze goed beschikbaar 

is voor de consulenten. De folder wordt bij de aanmelding van de hulpvraag verstrekt aan ouders/jeugdige. 

 

Vraag 11 

Is deze informatie ook via internet te raadplegen? 
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Vraag 12 

Op welke wijze worden ouders/verzorgers geïnformeerd over hoe een kind op verzoek uit de VIR kan worden verwijderd? 

 

Vraag 13 

Zijn er wettelijke beperkingen t.a.v. verzoeken om verwijdering? Zo ja welke. Zo nee, hoe wordt een verwijderingsverzoek 

beoordeeld? 

 

Vraag 14 

Hoe en wanneer wordt een vermelding door de gemeente of andere aangesloten organisaties en instellingen zelf verwijderd? 
 
 
 
 
 


