
 Eerste halfjaarrapportage 2018 

Inleiding 
Voor u ligt de halfjaarrapportage 2018 van Verwijsindex Fryslân. Qua opmaak, indeling en gepresenteerde  feiten en 
cijfers is hij te vergelijken met dit onderdeel in de  jaarrapportage 2017. 
De halfjaarrapportage 2018 beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkelingen in de ViF. De rapportage omvat de algemene 
cijfers van het gebruik van de Verwijsindex in Fryslân in het eerste halfjaar van 2018. Hij is vooral bedoeld als 
management- en bestuur informatie. Hij geeft een overzicht van feiten en cijfers ViF 2018 vergeleken met andere jaren 
en daarbij een duiding van opvallende zaken en trends. 
 

 

Feiten & Cijfers 2018 

In deze halfjaarrapportage worden aantallen signalen weergegeven sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet (2015). 
De Verwijsindex bestaat sinds 2007 en de ontwikkelingen rondom de Verwijsindex hebben sinds die tijd niet 
stilgestaan. Zeker sinds de nieuwe Jeugdwet in 2015, is de roep om preventief, vroegtijdig met ViF te werken, 
toegenomen. In alle communicatie (website, contacten) en trainingen vanuit ViF wordt deze preventieve werking 
gecommuniceerd.  
 
Aantal nieuw afgegeven signalen  
In het eerste halfjaar 2016 waren er bijna 
3000 nieuwe signalen afgegeven. In het eerste 
halfjaar van 2017 lag dat aantal nogal wat 
lager op ongeveer 2500. Het eerste halfjaar 
van 2018 laat een beduidend hoger aantal 
signalen zien: ongeveer 3300. Dat is 10 % 
hoger dan het eerste halfjaar van 2016 en zo’n 
30% hoger dan het eerste halfjaar van 2017. 
 
Totaal aantal actieve signalen in ViF op twee 
momenten in het jaar. 
 
Actieve signalen in ViF apr-15 okt-15 apr-16 okt-16 apr-17 okt-17 apr-18 

Indicatie geheim adres 1084 1069 1068 1111 1056 1037 988 

Fryslân 9159 8677 8184 7928 7898 8174 8620 

Buiten Friesland 449 473 472 447 472 560 499 

Totaal 10692 10219 9724 9496 9426 9771 10107 

 
Op elk moment van de dag wijzigen het aantal actieve signalen in ViF. De reden hiervoor is: 

 Wanneer een jongere 23 wordt, verdwijnen alle signalen op die jongere uit het systeem. 

 Een signaal kan gedeactiveerd worden en verdwijnt dan in het historisch archief.  
 
In bovenstaand overzicht zijn alle actieve signalen weergegeven. Dit zijn signalen die maximaal twee jaar oud zijn of 
nieuw zijn afgegeven. In april 2018 waren er in Fryslân 10.107 actieve signalen. 
 
Aantal afgegeven signalen per organisatietype per jaar. 
In het eerste halfjaar van 2018 valt op dat het aantal signalen afgegeven door gebiedsteams nog steeds stijgende is. 
Dit is een logische ontwikkeling gezien de functie en positie van de gebiedsteams. Ze hebben een belangrijke rol in 
‘1gezin1plan1aanpak’.  
Daarnaast valt op dat organisaties met typering ‘maatschappelijke ondersteuning’ (alle organisaties die niet onder de 
andere typen vallen, van Fier Fryslân tot aan zorgboerderijen maar ook de ambulante afdeling van de 
jeugdreclassering) in 2017 aanzienlijk meer signalen afgeven t.o.v. 2015 en 2016. Een groot deel van deze organisaties 
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komt vanuit de inkoop Sociaal Domein Fryslân en zijn nieuw aangesloten in 2016, 2017 en 2018. Ook in 2018 blijven 
de aantallen signalen van deze grote groep organisaties stijgen. 
 
In 2017 en 2018 zijn er helemaal geen signalen afgegeven door de gehandicapten organisaties. Reik signaleerde tot 
2017 standaard, maar is hier in 2017 volledig mee gestopt. Daarnaast wordt er door de huisartsenzorg niet 
gesignaleerd. Onder huisartsenzorg vallen in dit geval o.a. de huisartsen, kraamzorg en verloskundigen. Andere 
organisaties laten zien dat er (beduidend) meer wordt gesignaleerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeenten, Gebiedsteams & Verwijsindex Fryslân 
 
In de tabel hierna staat in kolom 3 het aantal accounthouders in de gebiedsteams in de gemeente. In kolom 4 staat 
het aantal nieuw afgegeven signalen op een kind/jeugdige tot 23 jaar in die gemeente in het eerste halfjaar van 2018. 
Signalen afgegeven in 2015 of 2016 en in 2017 nog actief worden hier niet genoemd. Het gaat in dit overzicht dus niet 
om het totaal aantal afgegeven signalen per gemeente. In kolom 5 staat aangegeven hoeveel signalen van kolom 4 
afkomstig zijn vanuit de gebiedsteams. 
De laatste twee kolommen geven de percentages signalen uit de gebiedsteams in het eerste halfjaar in vergelijking 
met de percentages in 2017. Er zijn stijgers en dalers ( groen en oranje). 
Bij drie gemeenten staat aangegeven dat er geen gebiedsteams zijn aangesloten op ViF en dat er dus ook geen 
accounthouders zijn. Signalen in die gemeenten komen dus van gebiedsteams uit een andere gemeente.  
 



gemeente   
Teams in de gemeente 

in 2018 

Huidig aantal 
accounthouders in 

het team * 

totaal 
afgegeven 
signalen in 
eerste half 

jaar 2018 ** 

signalen van 
gebiedsteams in 
het eerste half 
jaar 2018 *** 

% van de 
nieuw 

afgegeven 
signalen komt 

van 
gebiedsteam 

leden 

Dat was 
over het 

jaar 
2017 

Achtkarspelen 
Jeugdteam 

Achtkarspelen 21 111 15 13,5% 19,40% 

Ameland 
gebiedsteam 

Ameland 4 5 1 20,0% 27,80% 

DDFK Dantumadiel 
Gebiedsteam 

DDFK **** 
65 

88 43 48,9% 27,00% 

DDFK Dongeradeel 
Team inkomen 

(21) en  
  

92 64 69,6% 32,50% 

DDFK 
Ferwerderadiel 

Team WMO (13)   
  

50 30 60,0% 34,40% 

DDFK Kollumerland 
c.a. 

signaleren nog niet 
  

78 35 44,9% 38,50% 

De Fryske Marren 
Sociaal wijkteam 

De Fryske Marren 19 110 22 20,0% 14,70% 

Harlingen 
Gebiedsteam 

Harlingen 25 64 33 51,6% 25,00% 

Heerenveen 
Gem Heerenveen 

jeugd en gezin 26 164 0 0,0%   

Leeuwarden 
Coöp Amaryllis 9 

Wijkteams 145 814 387 47,5% 43,10% 

Ooststellingwerf 
Gebiedsteam 

Ooststellingwerf 48 124 36 29,0% 54,40% 

Opsterland 
Gebiedsteam 
Opsterland 26 140 63 45,0% 25,70% 

Schiermonnikoog   - - - 0,0%   

Smallingerland 
CJG 

Smallingerland 64 210 29 13,8% 14,90% 

Súdwest Fryslân 
Gebiedsteam 

Súdwest Fryslân 102 354 100 28,2% 23,80% 

Terschelling 

Gemeente 
Terschelling Eiland 

team 6 - - 0,0%   

Tytsjerksteradiel 
Jeugdteam 

Tytsjerksteradiel 24 96 17 17,7% 28,70% 

Vlieland   - - 0 0,0%   

Waadhoeke 
Gebiedsteam 
Waadhoeke 59 115 35 30,4%   

Weststellingwerf 
Gebiedsteam 

Weststellingwerf 31 229 87 38,0% 61,80% 

ZZ Buiten Friesland     144 13 9,0% 12,10% 

ZZ Indicatie geheim     298 74 24,8% 21,60% 

 
*      Dit aantal fluctueert gedurende het jaar; er vertrekken medewerkers en er komen nieuwe medewerkers.  
**    I.v.m. de meetmomenten is het niet achterhaalbaar om hoeveel unieke kinderen het gaat.  
***  De signalen komen niet per definitie van het eigen gebiedsteam (bekeken vanuit gemeente perspectief). Een signaal kan ook afgegeven zijn door een ander 
gebiedsteam.  
**** Deze gebiedsteams zijn gefuseerd en werken voor meerdere gemeenten. Officieel zijn deze gemeenten voor ViF nog niet gefuseerd waardoor er nog wel 
een splitsing naar woongemeente wordt gemaakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Percentage signalen per gemeente afgezet tegen het totaal aantal jeugdigen 
 
In het overzicht hieronder zijn vijf peildata zichtbaar waarop het percentage signalen, afgezet tegen het aantal 
jeugdigen in de betreffende gemeente, worden genoemd. Let wel, het gaat dus niet om het percentage jeugdigen en 
signalen. Omdat het aantal unieke kinderen binnen dit aantal signalen niet bekend is (door een nieuwe manier van 
meten) geeft de tabel alleen ruwweg een idee. Zo kan 4% signalen betekenen dat het om 4% van de jeugdigen in de 
betreffende gemeente gaat. Dan is elk signaal een uniek kind. Maar het kan ook betekenen dat 4% signalen, ‘slechts 
2%’ van het aantal jeugdigen in die gemeente behelst. Dit laatste is het geval wanneer er meerdere signalen op 1 kind 
zijn afgegeven.  
De rechter gekleurde kolom laat zien of er in april 2018 een stijging (groen), daling (oranje) of stabiele (wit) 
ontwikkeling is t.o.v. oktober 2017. Ook in de scores van de gemeenten zien we een aantal (flinke) stijgers. 
 
 

Gemeente % apr-16 % okt-16 % apr-17 % okt-17 
% apr-

18 

Achtkarspelen 4,4% 4,2% 4,2% 4,0% 4,2% 

Ameland 3,8% 3,5% 3,2% 3,8% 4,3% 

DDFK Dantumadiel 3,3% 2,9% 3,0% 3,4% 4,3% 

DDFK Dongeradeel 3,9% 3,4% 3,2% 3,3% 4,2% 

DDFK Ferwerderadiel 4,5% 4,9% 4,9% 5,6% 5,5% 

DDFK Kollumerland 
c.a. 3,3% 3,7% 3,5% 3,5% 5,3% 

De Fryske Marren 2,7% 2,6% 2,9% 3,2% 3,2% 

Harlingen 4,9% 5,0% 4,8% 4,7% 4,6% 

Heerenveen 4,3% 3,3% 3,4% 3,6% 3,6% 

Leeuwarden 8,5% 8,4% 8,5% 8,3% 8,2% 

Leeuwarderadeel 3,3% 3,3% 3,7% 3,4%   

Ooststellingwerf 4,4% 5,2% 5,3% 5,7% 6,7% 

Opsterland 3,7% 3,4% 3,2% 3,1% 3,3% 

Schiermonnikoog 2,2% 2,7% 1,6% 2,2% 1,1% 

Smallingerland 5,3% 5,3% 5,2% 5,2% 4,8% 

Littenseradiel 2,8% 2,4% 2,2% 3,0%   

Súdwest Fryslân 4,1% 3,8% 4,0% 4,5% 4,4% 

Terschelling 1,3% 1,2% 1,4% 1,2% 0,8% 

Tytsjerksteradiel 3,0% 3,1% 2,9% 3,0% 3,6% 

Vlieland 1,4% 0,9% 1,8% 1,8% 0,4% 

WA Franekeradeel 4,2% 4,2% 4,2% 4,0%   

WA het Bildt 5,4% 5,7% 5,4% 5,6%   

WA Menameradiel 3,4% 3,2% 3,3% 2,8%   

Waadhoeke         3,9% 

Weststellingwerf 4,3% 4,4% 3,6% 5,1% 7,1% 

 
 
Ten slotte. 
 
Door middel van deze halfjaarrapportage 2018 geven wij management en bestuur informatie over het gebruik van 
Verwijsindex Fryslân. Voor reacties en feedback houden wij ons aanbevolen. Wij ontvangen ze graag via mail naar 
verwijsindexfryslan@partoer.nl.  

mailto:verwijsindexfryslan@partoer.nl

