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Inleiding
In dit convenant wordt de werkwijze rondom de verwijsindex vastgelegd.
De Verwijsindex Fryslân is een digitaal systeem dat risicomeldingen over jeugdigen tot 23 jaar bij elkaar brengt.
Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet zijn de gemeenten per 1 januari 2015 inhoudelijk en budgettair verantwoordelijk voor de jeugdzorg.
Signaleringsbevoegde professionals moeten een jeugdige signaleren in de verwijsindex indien zij een ‘redelijk
vermoeden’ hebben dat ‘de noodzakelijke condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugdige
daadwerkelijk worden bedreigd.’ Wanneer dezelfde jeugdige twee of meerdere keren in het systeem wordt gesignaleerd, is er sprake van een match. Bij een match wordt er vervolgens een waarschuwing vanuit het systeem
gezonden naar alle meldingsbevoegden die de betrokken jeugdige hebben gesignaleerd. Zij nemen dan contact
met elkaar op en maken onderling afspraken.
Het doel van de verwijsindex is dat de jeugdige de zorg, hulp of bijsturing krijgt die hij nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een volwassene, en wel op een zo vroeg mogelijk moment zodat kan worden voorkomen dat kleine
problemen grote problemen worden. (Memorie van toelichting VIR, wijziging Wet op jeugdzorg).
Dit convenant bevestigt de afspraken die de gemeenten en hun ketenpartners hierover hebben gemaakt. Dit
convenant komt in de plaats van het Convenant ViF ZiZeO uit 2009. Dat komt omdat de verantwoordelijkheid van
de jeugdzorg bij gemeenten is ondergebracht en de taakstelling van Bureau Jeugdzorg per 1-1-2015 veranderde.
De colleges van B&W van de gemeenten:
Achtkarspelen, Ameland, het Bildt, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, de Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Kollumerland ca. , Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel,
Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel,
Vlieland, Weststellingwerf
Overwegende dat:
•

➢

alle convenantpartijen werkzaam zijn in de domeinen: jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg,
jeugdgezondheidszorg, welzijn, onderwijs, peuter- en kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning,
werk en inkomen, politie en justitie, en mede tot taak hebben om het welzijn van jeugdigen te bevorderen;

•

➢

deze partijen in aanraking komen met jeugdigen die in hun fysieke, psychische, sociale of cognitieve
ontwikkeling naar volwassenheid worden belemmerd;

•

➢

het van belang is signalen hierover vroegtijdig bij elkaar te brengen en onderling af te stemmen om tijdig
passende hulp, zorg en bijsturing te kunnen verlenen;

•

➢

de convenantpartijen het wenselijk vinden hierover afspraken te maken met als doel het gebruik van de
verwijsindex en de onderlinge samenwerking te bevorderen.

In aanmerking nemende de Jeugdwet van 1 maart 2014 artikel 7 paragraaf 7.1, de daarin beschreven gerelateerde
wetgeving en de Beleidsnotitie Gegevensdeling en Privacy in het Sociaal Domein Fryslân van december 2014,
besluiten ViF ZiZeO te bestendigen en maken daartoe de volgende afspraken:

I. Begripsbepaling, taken, functies en
verantwoordelijkheden
Overal waar in dit convenant ‘hij’ of ‘zijn’ staat, kan ook ‘zij’ of ‘haar’ gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan
ook een andere wettelijke vertegenwoordiger of verzorger bedoeld worden.

Artikel 1.

Begripsbepalingen e.d.

Aandachtsfunctionaris
Het college van B en W wijst de aandachtsfunctionaris aan. In opdracht van en onder verantwoordelijkheid van
het college draagt de aandachtsfunctionaris zorg voor de bewaking en uitvoering van wettelijke taken. De aandachtsfunctionaris kan eventueel een gemeentelijke contactpersoon aanstellen. De aandachtsfunctionaris:
•

beoordeelt de aanvragen voor lokale convenanten en sluit convenantpartijen aan;

•

informeert (nieuwe) lokale convenantpartijen over de verwijsindex en werft nieuwe lokale
convenantpartijen;

•

ziet toe op naleving van het convenant door de lokale convenantpartijen (bijvoorbeeld door het
beoordelen van managementrapportages);

•

ziet er op toe dat convenantpartijen profielen opstellen;

•

is contactpersoon voor de convenantbeheerder;

•

ontvangt en beoordeelt de kwartaal rapportages van het functioneel beheer;

•

ontvangt signalen vanuit het systeem wanneer de matchopvolging stagneert en neemt dan maatregelen.
Deze persoon heeft rechten in ViF ZiZeO en kan managementinformatie op gemeentelijk niveau
samenstellen;

•

is verantwoordelijk voor het afhandelen van bezwaren van ouders of de jeugdige zelf in het kader van
de verwijsindex.

Actief signaal
Signaal in de verwijsindex waarvan de afloopdatum nog niet is bereikt en dat niet is afgemeld of beëindigd;
Afloopdatum
Datum waarop een actief signaal automatisch wordt afgemeld of door de signaleerder wordt beëindigd.
Afstemmingsoverleg
Het telefonische contact tussen match-partners. In dit gesprek maken zij afspraken over:
•

of er een casusoverleg komt;

•

wanneer het casusoverleg plaatsvindt;

•

het wel of niet uitnodigen van de jeugdige/opvoeders;

•

wie met de ouders (of jeugdige) in gesprek gaat om toestemming te krijgen voor het uitwisselen
van gegevens;

•

het plannen van een vervolgoverleg;

•

wie de afstemmingsactor is.

Bij een gezinsmatch wisselen de partners in dit gesprek match-sleutels uit, ter vaststelling van de jeugdigen.

Afstemmingsactor
De afstemmingsactor vult in de verwijsindex in of er afstemmingsoverleg heeft plaatsgevonden. Als hij deze
handeling niet uitvoert, krijgt de gemeentelijke contactpersoon verwijsindex een signaal vanuit het systeem.
Als het bij een match gaat om een gezinsmatch, nemen de afstemmingsactoren contact met elkaar op om af
te spreken wie verder initiatieven neemt.
Bewaartermijn
De termijn van bewaring van een signaal in de regionale verwijsindex. Twee jaar voor een actief signaal, maximaal
vijf jaar in historisch archief. Bij overlijden of het bereiken van de 23 jarige leeftijd, worden de signalen automatisch
verwijderd.
BSN
Burgerservicenummer
Casusoverleg
Het casusoverleg komt na het afstemmingsoverleg. In het casusoverleg bespreken de signaleerders (en ouders):
•

de benodigde interventies;

•

de wenselijkheid van gezamenlijk optreden;

•

het benoemen van een casusregisseur.

Dit overleg moet leiden tot een plan van aanpak op basis van één gezin, één plan, één contactpersoon.
Casusregisseur
De professional die verantwoordelijk is voor het vaststellen van een gezamenlijke aanpak en de uitvoering ervan.
Als er geen gezamenlijke aanpak is, probeert de casusregisseur ervoor te zorgen dat dit alsnog gebeurt, zodat de
jeugdige de zorg krijgt die hij nodig heeft. Bij een bovenlokale match bepaalt de woonplaats van de jeugdige wie
primair de casusregisseur wordt.
College van B&W
Het college van Burgemeester & Wethouders van de woon- of verblijfplaats van de jeugdige of van de gemeente
waar de ouder met gezag woont. Bij een match waar meerdere gemeenten betrokken zijn, voert de gemeente
waar de jeugdige woont of verblijft, de regie over een casus.
Communicatieplan
In het gezamenlijk communicatieplan beschrijven de aan dit convenant verbonden gemeenten hoe zij de informatie en communicatie over de regionale verwijsindex vorm geven. Dit kan bijvoorbeeld met folders of via een
website. Het plan is gericht op alle bij de regionale verwijsindex betrokken actoren. Dit zijn jeugdigen, ouders/
opvoeders, professionals, convenantpartijen en gemeenten.
Convenantbeheerder
De convenantbeheerder bewaakt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de colleges van B&W de
processen binnen de verwijsindex. De convenantbeheerder kan voorstellen doen voor aanpassingen van het
systeem. De convenant beheerder:
•

informeert (nieuwe) bovenlokale convenantpartijen over de verwijsindex;

•

werft nieuwe bovenlokale convenantpartijen;

•

sluit nieuwe bovenlokale convenantpartijen aan;

•

houdt zich bezig met de communicatie en voorlichting en stelt in overleg met de aandachtsfunctionarissen een concept communicatieplan op;

•

onderhoudt de servicewebsite. Op deze site is alle basisinformatie te vinden over de regionale
verwijsindex. De site informeert gemeenten, contactpersonen, instellingscoördinatoren, gebruikers en
ouders of jeugdigen zelf;

•

traint gebruikers;

•

ziet toe dat convenantpartijen profielen opstellen;

•

ziet toe op naleving van het convenant door provinciale convenantpartijen;

•

onderhoudt contact met de aandachtsfunctionarissen over het convenantbeheer en de naleving van de
convenanten;

•

onderhoudt contacten met alle geledingen over de overdracht van kennis en informatie, en het
stimuleren van het gebruik van de verwijsindex.

Convenantpartij
De organisatie die verbonden is aan dit convenant door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. De
convenantpartij is bevoegd om in de verwijsindex te signaleren. Daarnaast mag hij informatie over signaleringen
van anderen uit de verwijsindex ontvangen.
Functioneel beheerder
De functioneel beheerder doet in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de colleges van B&W het functioneel beheer van de verwijsindex. De functioneel beheerder:
•

voert de helpdeskfunctie van de regionale verwijsindex uit;

•

staat de signaleringsbevoegden bij in het afgeven van signalen en het reageren op matches;

•

ondersteunt gebruikers bij het samenstellen van managementrapportages;

•

maakt handleidingen over de functionaliteiten van het systeem;

•

verzamelt wensen van de Friese gebruikers en brengt deze in het landelijke gebruikersoverleg in;

•

meldt storingen aan het technisch beheer van MULTIsignaal;

•

ontvangt inverhuisberichten en neemt verhuisgegevens van de jeugdige op in de verwijsindex.

Gemeentelijke contactpersoon verwijsindex
De aandachtsfunctionaris wijst de gemeentelijke contactpersoon verwijsindex aan. Als de matchopvolging stagneert ontvangt de gemeentelijke contactpersoon signalen vanuit het systeem. Vervolgens neemt hij maatregelen
om ervoor te zorgen dat de casusregie wordt op gepakt. De gemeentelijke contactpersoon heeft rechten in ViF
ZiZeO en kan managementinformatie op gemeentelijk niveau samenstellen. De aandachtsfunctionaris kan ook
gemeentelijk contactpersoon zijn.
Gezinsfunctionaliteit
Wanneer twee of meer signaleerders kinderen met eenzelfde woonadres of eenzelfde ouder in de verwijsindex
signaleren, krijgen ze hiervan bericht.
Helpdesk
Functie die convenantpartijen bijstaat in het gebruik van de regionale verwijsindex.
Historisch signalenarchief
In het historisch signalenarchief worden signalen opgeslagen die:

•

niet meer actief zijn;

•

niet meer leiden tot een match, als een nieuwe signalering over dezelfde jeugdige wordt gedaan;

•

inzichtelijk zijn voor direct betrokkenen.

Instellingscoördinator
De convenantpartij wijst zelf een instellingscoördinator aan. De instellingscoördinator houdt zich bezig met het
implementeren van de verwijsindex, het opstellen van het profiel en het onderhouden van contact met de functioneel beheerder voor het beheren van contactgegevens. Daarnaast bevordert de instellingscoördinator het
gebruik van de verwijsindex binnen zijn instelling of organisatie. Hiervoor informeert hij medewerkers over de
verwijsindex en doet hij verbetervoorstellen over het gebruik van de verwijsindex aan het bevoegd gezag.
Interregionale match
Match met een of meer matchpartners van buiten de provincie Fryslân.
Inverhuisbericht
Bericht van de verwijsindex aan de functioneel beheerder dat een jeugdige, over wie in de verwijsindex een of
meer actieve signalen zijn afgegeven, is verhuisd.
Is verhuisd signaal
Bericht van de verwijsindex aan signaleringsbevoegden dat een jeugdige over wie zij een actief signaal hebben
afgegeven, is verhuisd.
Landelijke verwijsindex
Landelijk elektronisch systeem waarin partijen een signaal afgeven over een jeugdige bij wie een risico voor de
lichamelijke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling is vastgesteld. Bij een match ontvangen alle bij de
jeugdige betrokken signaleerders hierover bericht. De regionale verwijsindex is aangesloten op de landelijke
verwijsindex.
Match
Er ontstaat een match als er twee of meer signalen zijn afgegeven over:
•

dezelfde jeugdige;

•

verschillende jeugdigen die op hetzelfde adres wonen;

•

verschillende jeugdigen die dezelfde ouder hebben.

Matchpartners
Betrokkenen die een signaal hebben afgegeven over:
•

dezelfde jeugdige;

•

over verschillende jeugdigen die op hetzelfde adres wonen;

•

over verschillende jeugdigen die dezelfde ouder hebben.

Match-sleutel
Is een unieke code binnen de gezinsfunctionaliteit, waarmee de betrokken professionals onderling kunnen vaststellen welke jeugdige(n) het betreft.
Meldcode
Meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Meldgerechtigde
Zie signaleringsbevoegde/signaleringsgerechtigde.
Niet – actief signaal
Signaal dat is opgeslagen in het historisch signalenarchief.
Ontvanger inverhuisberichten
De instantie die door gemeenten is aangewezen om inverhuisberichten te ontvangen en in de regionale
verwijsindex te verwerken: de functioneel beheerder.
Persoonsgegevens
Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Plan van aanpak
Beschrijving van afspraken (waaronder interventies) die signaleerders maken na een casusoverleg. Het plan van
aanpak is bedoeld voor een gezamenlijke aanpak van de zorgverlening aan de jeugdige.
Professional
Medewerker van een convenantpartij die een beroepsmatige relatie heeft met jeugdigen en of zijn ouder(s)/
verzorger(s).
Profiel
De convenantpartijen stellen een profiel op van de eigen organisatie. Hierin hebben zij de bepalingen uit het
convenant uitgewerkt voor:
•

de doelgroep;

•

de signaleringscriteria;

•

toestemming en informatieplicht;

•

de interne werkwijze;

•

de borging;

•

de wetgeving die op de organisatie, instelling of praktijk van toepassing is.

Deze onderdelen van het profiel heeft de convenantbeheerder uniform voor alle convenantpartijen uitgewerkt op
grond van artikel 6 tot en met 12 van dit convenant.
Regionale verwijsindex
ViF ZiZeO.
Risico
Het redelijk vermoeden dat een jeugdige wordt belemmerd in zijn lichamelijke, psychische, sociale of cognitieve
ontwikkeling naar volwassenheid.
Servicewebsite
Informatie- en documenten site specifiek over de verwijsindex (www.verwijsindexfryslan.nl) met basisinformatie
voor alle actoren.

Signaleerder
Medewerker van een convenantpartij die een signaal over een jeugdige in ViF ZiZeO mag afgeven.
Signaleren
Het afgeven van een signaal in de regionale verwijsindex.
Signaleringscriteria
Ieder convenantpartij stelt signaleringscriteria vast. Op grond van deze criteria maken signaleerders de afweging
om een jeugdige wel of niet te signaleren in de regionale verwijsindex.
Toestemming
Iedere vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt of dat er na een match gegevens over hem worden uitgewisseld.
Verantwoordelijke
Verantwoordelijke zoals genoemd in artikel 1 sub d van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit is het college van B&W van de woon- of verblijfplaats van de jeugdige. De verantwoordelijke stelt het doel van de verwijsindex vast en de manier waarop de gegevens in de regionale verwijsindex worden verwerkt.
Veroorzaker match
De signaleerder die het signaal afgeeft, waardoor een match ontstaat of een bestaande match wordt uitgebreid.
Verstrekken van persoonsgegevens
Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.
Verwerking van persoonsgegevens
Verwerking in de zin van artikel 1 sub b van de Wet bescherming persoonsgegevens. Elke handeling of elk geheel
van handelingen waar persoonsgegevens bij betrokken zijn. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door
middel van doorzending, verspreiding of elke andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar
in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.
Verwijsindex Risicojongeren (VIR)
Landelijk elektronisch systeem waarin partijen een signaal afgeven over een jeugdige bij wie een risico voor de
lichamelijke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling is vastgesteld.
Wettelijk vertegenwoordiger(s)
De ouder(s) of de voogd(en) die het gezag over een minderjarige uitoefent.
Woonadres
Het adres waar de betrokkene woont. Als de betrokkene op meer dan één adres woont, dan is het woonadres het
adres waar hij naar redelijke verwachting een half jaar lang de meeste keren zal overnachten.
Zorgaanbieder
Een instelling of organisatie met als kerntaak het bieden van zorg.

Artikel 2.
1.

Doel van de samenwerking

De convenantpartijen maken gezamenlijk gebruik van het risicosignaleringssysteem met de naam
ViF ZiZeO. Het doel hiervan is om zo op tijd, effectief en gezamenlijk te kunnen interveniëren bij
(dreigende) problemen bij jeugdigen. Een match ontstaat als twee of meer beroepskrachten een signaal
hebben afgegeven omdat het redelijk vermoeden bestaat dat een jeugdige in zijn fysieke, psychische,
sociale of cognitieve ontwikkeling naar volwassenheid wordt belemmerd.

2.

Door de aansluiting van ViF ZiZeO op de landelijke verwijsindex maken de convenantpartijen samenwerking op landelijk niveau mogelijk.

Artikel 3.
1.

Taken en verantwoordelijkheden college

De colleges hebben een wettelijke regietaak in het jeugdbeleid. Vanuit deze taak stimuleren zij in hun
eigen gemeente het gebruik van de regionale verwijsindex door de convenantpartijen. Daarnaast houden
zij vanuit dezelfde rol toezicht op de naleving van het convenant;

2.

De colleges zijn verantwoordelijk voor de wettelijke regietaken, het gebruik van de verwijsindex en het
toezicht op de naleving van het convenant in een concrete casus;

3.

De colleges wijzen een aandachtsfunctionaris en een convenantbeheerder aan. Deze voeren de taken
voortvloeiend uit lid 1 uit;

4.

De colleges wijzen gezamenlijk een functioneel beheerder aan.

Artikel 4.
1.

Verantwoordelijkheden van het college voor de verwerking van
persoonsgegevens

De colleges zijn verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen in dit convenant over de verwerking
van persoonsgegevens;

2.

Elke gemeente zorgt voor een aansluiting op de Beheersvoorziening BSN;

3.

De colleges zorgen voor afdoende maatregelen voor de beveiliging van de persoonsgegevens;

4.

Elke gemeente meldt de verwerking van persoonsgegevens op grond van dit reglement aan bij het
College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 5.
1.

Verantwoordelijkheden convenantpartijen

De convenantpartijen stellen een profiel op van de eigen organisatie. Het ingevulde profiel maakt
integraal onderdeel uit van dit convenant. Het kan worden ingezien op de website van de regionale
verwijsindex (zie bijlage 6 profiel).

2.

De convenantpartijen baseren hun signaleringscriteria op artikel 7.1.4.1 van de Jeugdwet:
a. de jeugdige staat bloot aan geestelijk, lichamelijk of seksueel geweld, enige andere vernederende
behandeling, of verwaarlozing;
b. de jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende psychische problemen,
waaronder verslaving aan alcohol, drugs of kansspelen;
c. de jeugdige heeft meer dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende ernstige opgroei- of opvoedingproblemen;
d. de jeugdige is minderjarig en moeder of zwanger;
e. de jeugdige verzuimt veelvuldig van school of andere onderwijsinstelling, dan wel verlaat die voortijdig
of dreigt die voortijdig te verlaten;
f. de jeugdige is niet gemotiveerd om door legale arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien;
g. de jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende financiële problemen;
h. de jeugdige heeft geen vaste woon- of verblijfplaats;
i. de jeugdige is een gevaar voor anderen door lichamelijk of geestelijk geweld of ander intimiderend

gedrag;
j. de jeugdige laat zich in met activiteiten die strafbaar zijn gesteld;
k. de ouders of andere verzorgers van de jeugdige schieten ernstig tekort in de verzorging of opvoeding
van de jeugdige, of
l. de jeugdige staat bloot aan risico’s die in bepaalde etnische groepen onevenredig vaak voorkomen.
3.

Binnen hun eigen organisatie stimuleren de convenantpartijen het doelmatig gebruik van de verwijsindex
en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

4.

De convenantpartijen zorgen ervoor dat zijzelf en hun medewerkers:
•

op de hoogte zijn van het doel en de werkwijze van de (regionale) verwijsindex;

•

in staat zijn tot een zodanige risicotaxatie dat signaleringsbevoegden een verantwoord besluit

		
•
		
•
		
5.

kunnen nemen over het (tijdig) afgeven van signalen;
in geval van een match met andere signaleerders tot een gezamenlijke aanpak kunnen komen.
Daarnaast kunnen zij de eigen interventies binnen deze aanpak in goed overleg uitvoeren;
wijzigingen doorgeven aan collega’s.
De convenantpartijen kunnen deze taak onderbrengen bij de instellingscoördinator.

De convenantpartijen wijzen binnen de eigen organisatie, instelling of praktijk een instellingscoördinator
aan. Het doel hiervan is een ordentelijk gebruik van de verwijsindex. Alleen zelfstandige beroepsbeoefenaren wijzen geen instellingscoördinator aan.

6.

Convenantpartijen nemen het werken met de verwijsindex op in hun meldcode huiselijk geweld en/of
kindermishandeling.

7.

Bij ouders en jeugdigen met meervoudige problemen op meerdere leefgebieden, wordt jeugdhulp,
de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering zoveel mogelijk in samenhang
met andere hulp verleend. De organisaties werken samen vanuit het principe één gezin, één plan, één
regisseur. Het signaleren in de verwijsindex kan leiden tot het werken vanuit dit principe. Daarom moeten
de convenantpartijen jeugdigen (of jeugdigen met ouders) die hulp op basis van dit principe ontvangen
signaleren in de regionale verwijsindex.

8.

De convenantpartijen promoten hun deelname aan de verwijsindex en het doel hiervan. Zij maken hier
voor gebruik van gedrukte media en/of websites..

II. Het gebruik van de regionale verwijsindex en
de daarmee verband houdende verwerking van
persoonsgegevens
Artikel 6.

Signaleringsbevoegd

1.

Alleen de convenantpartijen mogen in de regionale verwijsindex signaleren.

2.

Convenantpartijen wijzen binnen hun organisatie de medewerkers aan die mogen signaleren.
De instellingscoördinator geeft aan- en afmeldingen van deze signaleringsbevoegden door aan de
functioneel beheerder.

3.

Een signaleerder mag alleen signaleren als hij zelf (of een medewerker van zijn organisatie) rechtstreekse
contacten onderhoudt met de jeugdige en/of met de ouders/verzorgers van de jeugdige.

Artikel 7.
1.

Het afgeven van een signaal

De signaleringsbevoegde geeft een signaal af in de verwijsindex, als hij het redelijke vermoeden heeft
dat er één of meer risico’s bestaan op een bedreiging van de gezonde en veilige ontwikkeling van de
jeugdige naar volwassenheid. Daarbij heeft hij alle belangen afgewogen.

2.

De signaleringsbevoegde maakt van dit signaal een aantekening in het dossier van de jeugdige. Daarin
beschrijft hij de feiten en omstandigheden waardoor het redelijk vermoeden van het risico ontstond.

3.

De signaleringsbevoegde kan na een afweging van alle belangen besluiten geen signaal af te geven in de
verwijsindex. Ook daarvan maakt hij een aantekening in het dossier van de jeugdige. Daarin beschrijft hij
de feiten en omstandigheden op basis waarvan hij heeft besloten geen signaal af te geven.

4.

De signaleringsbevoegde kan een signaal inactief maken als de zorgelijke situatie waarbij het signaal is
afgegeven, niet meer aan de hand is.

Artikel 8.
1.

Inhoud van het signaal

Voor het afgeven van een signaal voert de signaleringsbevoegde het burgerservicenummer in.
Het systeem vult daarna (via de Beheersvoorziening BSN) naam, geslacht, geboortedatum, postcode en
huisnummer van de jeugdige in.

2.

Als de signaleringsbevoegde het burgerservicenummer niet mag of kan gebruiken, vult de signaleringbevoegde een combinatie van bekende gegevens in. Het systeem vult daarna (via de Beheersvoorziening
BSN) naam, geslacht, geboortedatum, postcode en huisnummer van de jeugdige in.

3.

Het signaal bevat geen inhoudelijke informatie;

4.

De signaleringsbevoegde voegt zijn identificatie – en contactgegevens, de datum en het tijdstip van het
signaal toe aan het signaal.

Artikel 9.
1.

Mededeling over het signaal aan de jeugdige en / of zijn wettelijk
vertegenwoordiger(s)

De signaleringsbevoegde informeert de jeugdige en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) over het
besluit tot signalering. Hij licht mondeling toe waarom hij het signaal heeft afgegeven. Daarnaast geeft
hij informatie over:
•

het doel en de werkwijze van de verwijsindex;

•

de rechten die de jeugdige en zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) uit kunnen oefenen.

Tot slot vraagt hij naar de zienswijze van de jeugdige en/of zijn ouder(s)/ verzorger(s)).

2.

3.

4.

De informatie zoals bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstrekt aan:
•

de wettelijk vertegenwoordiger(s) als de jeugdige nog geen 12 jaar oud is;

•

de wettelijk vertegenwoordiger(s) en de jeugdige als de jeugdige tussen de 12 en 16 jaar oud is;

•

de jeugdige als hij 16 jaar of ouder is.

Het is mogelijk het informeren van de jeugdige en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) uit te stellen als:
•

dit nodig is voor de bescherming van de belangen van de jeugdige;

•

de mededeling onmogelijk is of een onevenredige inspanning vraagt; 1

Bij uitstel op grond van lid 3, informeert de signaleringsbevoegde de jeugdige en/of zijn wettelijk
vertegenwoordiger(s) zo spoedig mogelijk alsnog over het signaal;

5.

De signaleringsbevoegde neemt in het dossier van de jeugdige en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s)
op dat hij hem/hen heeft geïnformeerd. Als hij heeft besloten om het informeren uit te stellen, neemt hij
in het dossier op:
•

waarom hij dit besluit heeft genomen;

•

welke functionaris hij hierover heeft geraadpleegd;

•

de datum waarop hij de jeugdige en of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) alsnog heeft

		geïnformeerd.

Artikel 10.
1.

Contact opnemen bij een match

De veroorzaker van de (uitbreiding van) een match neemt binnen vijf werkdagen contact op met de
andere matchpartner(s). Als de Raad van de Kinderbescherming (RvK) de veroorzaker van een match is,
dan neemt de eerste signaleerder contact op met de RvK. De regel dat de veroorzaker van een match
contact opneemt bij een match, ontslaat de ander(en) niet van de verantwoordelijkheid om het contact tot
stand te brengen.

Artikel 11.
1.

Overleg nadat een match is ontstaan: afstemmingsoverleg

Matchpartners voeren zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 5 werkdagen, een afstemmingsoverleg
met de andere signaleringsbevoegde(n). Wanneer het wijk- of gebiedsteam niet betrokken is bij de match,
schakelt de gemeentelijke contactpersoon verwijsindex dit team in.
In het afstemmingsoverleg maken de partners afspraken over:
•

of er een casusoverleg komt;

•

wanneer het casusoverleg plaatsvindt;

•

het wel of niet uitnodigen van de jeugdige/opvoeders;

•

wie met de ouders (en/of jeugdige) in gesprek gaat om toestemming te krijgen voor het

		uitwisselen van gegevens;
•

het plannen van een vervolgoverleg;

•

wie de afstemmingsactor is.

Bij een gezinsmatch wisselen de partners in dit gesprek de match-sleutel (identificatienummer) uit.

Artikel 12.
1.

Inhoud casusoverleg

Matchpartners (en ouders) houden zo spoedig mogelijk na het afstemmingsoverleg een bijeenkomst met
de andere signaleringsbevoegde(n) over de jeugdige die zij hebben gesignaleerd. Dit overleg heeft tot
doel het terug brengen en zo mogelijk wegnemen van de risico’s op een bedreiging in de ontwikkeling
van de jeugdige. Dit doel wordt bereikt door:

1 Dit zal zich bijvoorbeeld voordoen in de situatie dat de signaleringsbevoegde alleen contact heeft met ouders/verzorgers
van de jeugdige en de signalering is gebaseerd op informatie verkregen uit die contacten.

•

de risico’s gezamenlijk te taxeren;

•

op basis van de risicotaxatie te bezien welke interventies nodig zijn. Daarbij wordt uitgegaan van

		

een plan van aanpak op basis van één gezin, één plan, één regisseur;

•

het maken van afspraken over de gezamenlijke aanpak;

•

het maken van afspraken over de wijze waarop de betrokken signaleringsbevoegden elkaar zullen

		
•

informeren over de voortgang van hun interventies;
het aanwijzen van een casusregisseur die de uitvoering van het plan bewaakt. De naam van de

		

casusregisseur wordt doorgegeven aan de gemeentelijke contactpersoon verwijsindex van

		

de gemeente waarin de jeugdige zijn woon- of verblijfplaats heeft;

De gemeentelijke contactpersoon verwijsindex zorgt voor een casusregisseur als de signaleerders hier niet zelf
in kunnen voorzien en dit in verband met de situatie van de jeugdige wel nodig. Als een gezamenlijke aanpak niet
nodig is, stelt de afstemmingsregisseur de gemeentelijke contactpersoon verwijsindex hiervan op de hoogte.
Hij vermeldt daarbij de redenen.

Artikel 13.
1.

Verantwoordelijkheid na het casusoverleg  

Als blijkt dat zijn interventies (of het geheel van interventies) de jeugdige niet voldoende beschermen
tegen de gesignaleerde risico’s, blijft iedere singaleringsbevoegde zelf verantwoordelijk voor:
•

een zorgvuldige uitvoering van zijn eigen interventies ten opzichte van de jeugdige;

•

het volgen van de resultaten daarvan;

•

het op tijd initiatief nemen voor een nieuw overleg met de andere signaleerder(s),

		

de casusregisseur of de gemeentelijke contactpersoon verwijsindex.

Dit onverminderd de afspraken die tijdens het casusoverleg zijn gemaakt over een gezamenlijke aanpak.
2.

De casusregisseur bewaakt de uitvoering van het plan van aanpak. Hij neemt contact op met de gemeentelijke contactpersoon verwijsindex als de uitvoering van het plan van aanpak stagneert.

Artikel 14.
1.

Uitwisselen of op een andere manier verwerken van persoonsgegevens door
signaleerders na een match

Een signaleringsbevoegde verstrekt in het casusoverleg de voor de casus relevante informatie over
de jeugdige. Hij doet dit alleen als de informatie:
•

noodzakelijk is voor de doelen van het overleg;

•

verstrekking van de gegevens mogelijk is op grond van de wettelijke bepalingen en overige

		

regelingen die op het handelen van de beroepskracht (of zijn organisatie, instelling of praktijk) van

		toepassing is.
2.

De signaleringsbevoegde vraagt toestemming voor het verstrekken van informatie over de betrokkene(n)
als hij ten opzichte van de betrokkene(n) een geheimhoudingsplicht heeft.

3.

4.

Hij vraagt toestemming aan:
•

de wettelijk vertegenwoordiger(s) als de jeugdige nog geen 12 jaar oud is;

•

de wettelijk vertegenwoordiger(s) en de jeugdige als de jeugdige tussen de 12 en 16 jaar oud is;

•

de jeugdige als hij 16 jaar of ouder is.

Voordat de signaleerder toestemming vraagt, wijst hij de betrokkene(n) op het doel van de gegevensverstrekking en op het belang dat de jeugdige heeft bij het uitwisselen van informatie tussen de
betrokken signaleerders.

5.

Het kan voorkomen dat de betrokkene(n) weigeren toestemming te geven voor het verstrekken van de
voor het casusoverleg noodzakelijke informatie. Een andere mogelijkheid is dat de signaleerder de
toestemming niet kan vragen in verband met de bescherming van de belangen van de jeugdige.

Als vervolgens een conflict van plichten ontstaat, kan de signaleringsbevoegde toch de voor de casus relevante
informatie aan andere signaleerders in het casusoverleg verstrekken.
De beroepskracht met een beroepsgeheim moet dan de volgende afweging maken:
•

Welk doel wil ik bereiken met het verstrekken van de informatie?

•

Kan dit doel ook bereikt worden zonder dat ik informatie aan een ander verstrek?

•

Heb ik alles gedaan om toestemming van de jeugdige te krijgen? Zo niet, waarom niet?

•

Weegt de schade die ik voor de jeugdige wil voorkomen op tegen het belang dat hij heeft

		bij geheimhouding?
•
6.

Wordt de geheimhoudingsplicht zo weinig mogelijk geschonden?

De signaleringsbevoegde kan vervolgens besluiten om op grond van lid 5 de noodzakelijke informatie
zonder toestemming te verstrekken. In dat geval zorgt de signaleringsbevoegde er voor dat de
betrokkene(n) hierover, zo spoedig mogelijk als de situatie toelaat, worden geïnformeerd.

7.

De signaleringsbevoegde tekent in zijn dossier aan op welke datum hij toestemming heeft gevraagd en
van wie hij deze al dan niet heeft verkregen. Besluit hij om zonder toestemming gegevens te verstrekken,
dan tekent hij aan welke feiten en omstandigheden tot zijn besluit hebben geleid. Daarbij neemt hij ook
op welke functionaris hij hierover heeft geraadpleegd.

8.

Signaleringsbevoegden zonder beroepsgeheim informeren de betrokkene(n) bij voorkeur voor het
casusoverleg over het verstrekken van informatie. Dit kan alleen als de bepalingen en regelingen zoals
genoemd in lid 1 dat toestaan.

Artikel 15.
1.

Afspraken nadat een match is ontstaan

De casusregisseur bewaakt of:
•

het casusoverleg daadwerkelijk en op tijd tot stand komt;

•

de betrokken signaleringsbevoegden duidelijke afspraken maken over een gezamenlijke aanpak;

•

de verschillende interventies die deel uitmaken van de gezamenlijke aanpak voldoende

		samenhang vertonen;
•
2.

alle acties die deel uitmaken van deze aanpak daadwerkelijk worden uitgevoerd.

De casusregisseur overlegt met de betrokken signaleringsbevoegden als hij vaststelt dat:
•

het overleg niet op tijd tot stand komt;

•

de (match)partners geen afspraken maken;

•

de betrokken signaleringsbevoegden de interventies die deel uitmaken van de gezamenlijke

		

aanpak niet uitvoeren.

Het doel van dit overleg is om alsnog op korte termijn gezamenlijke afspraken te maken of tot uitvoering
van de gezamenlijke aanpak te komen.
3.

Ook na het overleg zoals bedoeld in lid 2 kan de casusregisseur constateren dat de gezamenlijke aanpak
niet of in onvoldoende mate tot stand komt of wordt uitgevoerd. In dat geval meldt hij zijn bevindingen
aan de gemeentelijke contactpersoon verwijsindex. Deze onderzoekt de oorzaken van de stagnatie en
bevordert dat de jeugdige alsnog de interventies krijgt die hij nodig heeft.

4.

Stelt de gemeentelijke contactpersoon verwijsindex vast dat zijn bemoeienis onvoldoende resultaat
heeft, dan treft hij de maatregelen die noodzakelijk zijn om de jeugdige alsnog de zorg te bieden die hij
nodig heeft. Daarvoor geeft hij de convenantpartijen zo nodig aanwijzingen. De convenantpartijen binden
zich aan de aanwijzingen van de gemeentelijke contactpersoon verwijsindex.

5.

Als een casusregisseur is benoemd bij een match van twee verschillende jeugdigen en doet de situatie
in lid 2 zich voor, dan zijn de leden 3 en 4 van overeenkomstige toepassing.

6.

Bij matches die tot stand komen via de landelijke verwijsindex en bij interregionale matches voert de
casusregisseur van de gemeente waar de jeugdige zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft de regie van
het overleg na de match. Gaat de match over twee jeugdigen, dan stemmen de verantwoordelijke casus
regisseurs regelmatig inhoudelijk af en leggen zij vast wie van hen primair de functie van casusregisseur
vervult. Deze kan een deel van zijn taken in de praktijk overlaten aan de andere casusregisseur. Doet zich
de situatie van lid 4 voor, dan is de gemeentelijke contactpersoon verwijsindex van de casusregisseur die
primair de functie van casusregisseur vervult, bevoegd.

Artikel 16.

Verhuizing van een jeugdige

1.

De functioneel beheerder verwerkt het inverhuisbericht van een jeugdige uit de landelijke verwijsindex.

2.

Bij het ontvangen van een isverhuisdsignaal vindt een overdracht van noodzakelijke informatie plaats aan
de signaleringsbevoegde beroepskrachten in de nieuwe woonplaats van de jeugdige. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de signaleringsbevoegden uit de oude woonplaats van de jeugdige, die na een
match overleg hebben gevoerd en afspraken hebben gemaakt over een gezamenlijk plan van aanpak.
Daarbij dragen zij die informatie over die noodzakelijk is voor de aanpak van de risico’s en belemmeringen.

3.

De signaleringsbevoegde informeert de jeugdige en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) over de
overdracht zoals bedoeld in lid 2. Artikel 9 is hierop van toepassing.

4.

De overdracht van het achterliggende dossier (of achterliggende dossiers) gebeurt op basis van de
hiervoor geldende wettelijke regels.

Artikel 17.
1.

Geheimhouding

Iedereen die op grond van dit convenant kennis neemt van persoonsgegevens van een betrokkene is
verplicht tot geheimhouding hiervan. Hierop geldt een uitzondering als de wet of dit convenant het
noodzakelijk maakt om deze gegevens te verstrekken.

Artikel 18.

Verwijderen van gegevens uit de regionale verwijsindex

De verwijsindex bewaart het signaal als actief signaal zolang dat nodig is voor het doel van de verwijsindex zoals
omschreven in artikel 2. Daarbij geldt een maximale bewaartermijn van twee jaar na de datum van signaleren.
1.

Iedere signaleerder mag een signaal (laten) verwijderen uit de regionale verwijsindex,
omdat volgens hem:

2.

3.

•

het signaal niet terecht is afgegeven; 2

•

het eerder gesignaleerde risico niet meer aanwezig is.3

Het signaal wordt in ieder geval uit de regionale verwijsindex verwijderd, als:
•

er twee jaar zijn verstreken na het signaleren;

•

de jeugdige de leeftijd van 23 jaar bereikt;

•

de jeugdige overlijdt.

Een signaal dat uit de regionale verwijsindex is verwijderd, wordt als niet-actief signaal opgeslagen in het
historisch signalenarchief. Dit geldt niet voor onterecht afgegeven signalen.

4.

Een niet-actief signaal wordt vijf jaar opgenomen in het historisch signalenarchief. De opname wordt
vernietigd:
•

op de dag dat de jeugdige 23 jaar wordt;

•

zo spoedig mogelijk na het overlijden van de jeugdige;

•

als verzet zoals bedoeld in artikel 20 leidt tot het besluit van de verantwoordelijke om het signaal

		te verwijderen;
5.

Na het afgeven van een signaal, mag een signaleringsbevoegde één keer een overzicht van de signalen
over de jeugdige uit het historisch signaleringsarchief raadplegen.

2 De risico’s dan wel de daarmee verbonden belemmeringen blijken niet of in veel mindere mate aanwezig te zijn.
3 De risico’s dan wel de daarmee verbonden belemmeringen in voldoende mate zijn opgeheven.

III. Rechten van betrokkenen
Artikel 19.
1.

Recht op informatie, inzage en afschrift

Iedere betrokkene mag zich schriftelijk richten tot het College van B&W van de woon- of verblijfplaats
van de jeugdige met het verzoek:
•

hem informatie te geven over de verwerking van zijn persoonsgegevens in het kader van de

		regionale verwijsindex;
•
		
2.

hem inzage in en een afschrift te geven van zijn persoonsgegevens die de verantwoordelijke
(of iemand namens hem) in het kader van de verwijsindex heeft verwerkt.

Binnen vier weken geeft het college de gevraagde informatie of geeft inzage in en/of een afschrift van
de gegevens. De reactie omvat in ieder geval:
•

het doel van de regionale verwijsindex;

•

de gegevens die over de jeugdige zijn verwerkt;

•

de namen van de convenantpartijen of van anderen aan wie deze gegevens zijn verstrekt;

•

de herkomst van de gegevens;

•

als de verzoeker dit wenst, informatie over het elektronische systeem van de geautomatiseerde

		gegevensverwerking.
3.

Informatie, inzage en afschrift kan het college alleen weigeren, als dit noodzakelijk is in verband met:
•

de bescherming van de belangen van de jeugdige of van de rechten en vrijheden van anderen;

•

de veiligheid van de staat;

•

de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;

•

belangrijke economische- en financiële belangen van de staat en van andere openbare lichamen;

•

het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften.

Artikel 20.
1.

Recht op correctie

Nadat een betrokkene inzage in zijn persoonsgegevens heeft gehad, kan hij het college vragen de
gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit kan alleen als de gegevens
onjuist, onvolledig of niet relevant zijn voor het doel van de verwerking in de regionale verwijsindex.
Daarnaast is dit mogelijk als de gegevens naar zijn mening zijn verwerkt op een manier die in strijd is met
de wet of dit convenant.

2.

Het College van B&W reageert binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk en
gemotiveerd op een verzoek als bedoeld in lid 1.

Artikel 21.
1.

Verzet

De betrokkene kan op grond van zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden bij de verantwoordelijke
verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens in de regionale verwijsindex.

2.

De verantwoordelijke geeft binnen vier weken een gemotiveerd oordeel of het verzet gerechtvaardigd is.
Als het verzet gerechtvaardigd is, worden de gegevens van de betrokkene uit de regionale verwijsindex
verwijderd.

Artikel 22.
1.

2.

Uitoefening van de rechten door de jeugdige en zijn wettelijk vertegenwoordiger(s)

De rechten zoals beschreven in artikel 19, 20 en 21 worden uitgeoefend door:
•

de wettelijk vertegenwoordiger(s) als de jeugdige nog geen 12 jaar oud is;

•

de wettelijk vertegenwoordiger(s) en de jeugdige als de jeugdige tussen de 12 en 16 jaar oud is;

•

de jeugdige als hij 16 jaar of ouder is.

De rechten die een jeugdige op grond van dit convenant heeft, kunnen worden uitgevoerd door zijn
wettelijk vertegenwoordiger(s). Dit gebeurt als de signaleerder van mening is dat de jeugdige niet in staat
is om op te komen voor zijn eigen belangen.

IV. Overige bepalingen
Artikel 23.

Toetreding gemeenten

Alleen gemeenten uit de provincie Fryslân nemen deel aan dit convenant. Bij de toetreding verklaart het
gemeentebestuur:
•

in te stemmen met dit convenant;

•

bereid te zijn om zorgvuldig invulling te geven aan de verantwoordelijkheden en verplichtingen

		

die de wet en het convenant bij het gemeentebestuur neerleggen.

Artikel 24.

Toetreding en opzegging partijen

1.

De bevoegdheid te beslissen over de toetreding van nieuwe convenantpartijen ligt op lokaal en regionaal
niveau bij de Colleges van B&W. Op provinciaal niveau ligt deze verantwoordelijkheid bij de convenantbeheerder.

2.

Een convenantpartij kan alleen toetreden als deze werkzaam is in de domeinen jeugdzorg, (geestelijke)
gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, onderwijs, kinder- en peuteropvang, maatschappelijk werk,
schuldhulpverlening, politie en justitie.

3.

De convenantpartij is pas toegetreden als hij dit convenant heeft ondertekend en het profiel heeft
opgesteld.

4.

Een convenantpartij of een college van B&W kan dit convenant alleen schriftelijk opzeggen bij de
gezamenlijke colleges van B&W of bij de overige colleges van B&W. Daarbij vermeldt hij de reden van
opzegging. Hierbij geldt een opzegtermijn van een half jaar.

Artikel 25.

Looptijd, wijziging en aanvulling van het convenant

1.

Dit convenant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

2.

Het wijzigen en aanvullen van dit convenant gebeurt schriftelijk en is alleen mogelijk als alle colleges
van B&W hiermee akkoord gaan.

3.

Jaarlijks vindt een evaluatie plaats om te bezien of bijstellingen van dit convenant nodig zijn.

4.

Bij wetswijzigingen beoordeelt de convenantbeheerder of het noodzakelijk is de tekst van het convenant
aan te passen. Als dit het geval is doet de convenantbeheerder de colleges en de convenantpartijen een
voorstel tot aanpassing. Op deze aanpassing is lid 1 van toepassing.

Artikel 26.

Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, besluit het verantwoordelijke college van B&W.

Artikel 27.

Slotbepaling

Dit convenant kan worden aangehaald als
Samenwerkingsconvenant risicosignaleringssysteem ViF ZiZeO

Bijlage 2: Besluit convenantbeheerder

De colleges van B&W van de Friese gemeenten gelet op artikel 3 lid 3 van het Samenwerkingsconvenant
risicosignaleringssysteem ViF ZiZeO, wijzen als convenantbeheerder, tevens ontvanger inverhuisberichten, aan:
Stichting Partoer, Leeuwarden

[datum]

Bijlage 3: Besluit functioneel beheerder,
		
tevens ontvanger inverhuisberichten

De colleges van B&W van de Friese gelet op artikel 3 lid 4 van het Samenwerkingsconvenant
risicosignaleringssysteem ViF ZiZeO, wijzen als functioneel beheerder aan:
Stichting Partoer, Leeuwarden

[datum]

Bijlage 4: Besluit aandachtsfunctionaris
		
en contactpersoon

De colleges van B&W van de gemeenten gelet op artikel 3 lid 5 van het samenwerkingsconvenant,
wijzen als aandachtsfunctionaris en contactpersoon aan:

Gemeetnte
Achtkarspelen
Ameland
Het Bildt
Dantumadiel
Dongeradeel
Ferwerderadiel
Franekeradeel
de Fryske Marren
Harlingen
Heerenveen
Kollumerland c.a.
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Littenseradiel
Menameradiel
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Smallingerland
Súdwest-Fryslân
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Vlieland
Weststellingwerf

Datum

Aandachtsfunctionaris

Contactpersoon

Bijlage 5: Inhoud toetredingsovereenkomst
		
Samenwerkingsconvenant risicosignaleringssysteem ViF ZiZeO (versie provinciaal
		
werkende organisatie)

Organisatie , adresgegevens deze overeenkomst vertegenwoordigd door
functie, naam
werkzaam in de gemeenten in Fryslân
overwegende dat
[Naam organisatie] als convenantpartij wenst toe te treden tot het Convenant Verwijsindex Fryslân, Zicht op
Zorg en Onderwijs, met het doel om met andere convenantpartijen te komen tot een effectieve gezamenlijke
aanpak van problemen van risicojongeren;
[Naam organisatie] heeft kennis genomen van genoemd convenant en stemt in met alle bepalingen;
De colleges van B&W van de Friese gemeenten bevoegd zijn of namens hen de convenanthouder bevoegd
is, om nieuwe convenantpartijen die werkzaam zijn binnen de gemeenten in Fryslân tot het convenant toe
te laten;
en na raadpleging van de gemeenten er geen bezwaar is aangetekend tegen de toetreding van deze
convenantpartij;
komen hierbij overeen dat
[naam organisatie] [met ingang van datum] als convenantpartij zal toetreden tot het Convenant Verwijsindex
Risicojongeren Fryslân ViF ZiZeO en na toetreding alle bepalingen van het convenant zal naleven.

Plaats en datum ondertekening :
namens colleges van B&W die reeds het samenwerkingsconvenant ondertekend hebben op XXX
zie Samenwerkingsconvenant
en namens convenantpartij
naam organisatie, adres voor deze overeenkomst vertegenwoordigd door
functie, naam

Bijlage 5b: Raad voor de kinderberscherming

Met medeondertekening van het convenant wil de Raad voor de Kinderbescherming het belang van risicosignalering onderschrijven en waar mogelijk en noodzakelijk participeren in de samenwerkingsafspraken genoemd in
het convenant. Echter, omdat de Raad voor de Kinderbescherming een landelijk werkende organisatie is, met als
taakstelling onderzoek en advisering, is hij gebonden aan landelijke richtlijnen en werkwijzen. Ook meldt de Raad
exclusief aan de landelijke verwijsindex; VIR. De landelijke richtlijnen en werkwijzen zijn beschreven in het profiel
en het addendum van de Raad voor de Kinderbescherming die als bijlage onderdeel uitmaken van dit convenant.
Raad voor de Kinderbescherming [regio]
[functie]
[naam functionaris]
____________________________________

Bijlage 6: Organisatieprofiel, instelling of praktijk zoals
		
bedoeld in artikel 5 lid 1 van dit convenant.
		
Dit profiel wordt, zonder de persoonlijke namen, gepubliceerd op
		

de service website.

Naam organisatie:
Algemeen
Algemene beschrijving van de organisatie, taken en
verantwoordelijkheden)

Signaleringscriteria
(De landelijke signaleringscriteria zijn leidend, zie:
www.handreikingmelden.nl
Bedenk situaties waarin uw instantie standaard signalen
gaat afgeven. Zoals bijvoorbeeld, alle jeugdigen zonder
startkwalificatie, alle jeugdigen bij ons in behandeling/onder
de aandacht, de jeugdigen waarvan de ouders in vechtscheiding zijn etc. )

Ouders
Signaleert uw instelling de kinderen van ouders die bij u in
behandeling/begeleiding zijn?)

Ja/Nee/Niet van toepassing

Toestemming en informatieplicht
(Hoe informeert u als organisatie de jeugdigen en/of ouders
over de Verwijsindex? Waar kunnen de signaleringsbevoegden terecht indien er twijfel is hoe om te gaan
met de toestemmings- en informatieplicht?)

Interne werkwijze
(Welke medewerkers zijn binnen uw instantie signaleringsbevoegd?)

Borging
(Welke functionaris is aangewezen als instellingscoördinator? Hoe gaat u om met verloop van personeel, langdurige
absentie/ vakantie?)
Wetgeving
(Onder welke wetgeving valt uw organisatie/instantie?)

Contactpersoon:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

Dit profiel toesturen naar:
Convenanthouder ViF ZiZeO:
Postbus 298,
8901 BB Leeuwarden

Adres:
U kunt uw profiel ook inscannen
en mailen naar: zizeo@partoer.nl

Convenant ViF ZiZeO
Verwijsindex Fryslân, Zicht op Zorg en Onderwijs

