
Inleiding

Voor u ligt de jaarrapportage 2018 van Verwijsindex Fryslân. De jaarrapportage beschrijft op hoofdlijnen 

de ontwikkelingen van en omvat de algemene cijfers van het gebruik ViF in 2018. Deze rapportage is 

vooral bedoeld als management- en bestuursrapportage. Daarnaast worden in de jaarrapportage de 

werkzaamheden van Partoer in 2018 in opdracht van de 20 Friese gemeenten genoemd. 

Algemene uitgangspunten ViF

De Verwijsindex is opgenomen in de Jeugdwet 

2015 en verplicht elke professional, betrokken 

bij kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar, 

om gebruik te maken van dit systeem. Elke 

Nederlandse gemeente (‘eigenaar’ van de 

Verwijsindex) mag zelf beslissen hoe zij vorm 

geeft aan dit systeem. Fryslân heeft er in 2007 

al voor gekozen om dit gezamenlijk met alle 

gemeenten op te pakken en heeft Partoer 

aangewezen voor de Provinciale ondersteuning 

en het functioneel beheer van het systeem. Dit 

houdt onder andere in dat Partoer de aansluiting 

van de intussen meer dan 3600 medewerkers 

van meer dan 386 organisaties op dit systeem 

verzorgt. Het systeem ViF is geen doel op zich. 

De Verwijsindex is een middel om (vroegtijdige) 

signalering, adequate begeleiding en hulp 

aan jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar, te 

bewerkstelligen. Samenwerken voor één gezin, 

één plan, één aanpak! 

De Friese gemeenten hebben de ambitie 

uitgesproken om de Verwijsindex vroegtijdig en 

preventief in te zetten. Dat betekent dat zorg- 

en hulpverleningsprofessionals signaleren op 

het moment dat de hulpverlening begint en 

dat onderwijs- en kinderopvang professionals 

gaan signaleren als er meer en andere 

hulpverlening nodig is dan die van de eigen 

leer- en opvangkrachten. De preventieve visie 

op de Verwijsindex wordt bij de professionele 

organisaties steeds meer gesteund en gevolgd. 

Bij alle partijen is er nog winst in het gebruik van 

ViF te behalen. Er zijn zowel intern bij gemeenten 

als extern bij de organisaties nog verschillen van 

mening over de interpretatie van de Jeugdwet 

(2015, en de voorgangers van deze wet) en het 

convenant. Dat is en blijft een punt van aandacht 

voor de gemeenten.
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Verspreid over 2018 zijn door Partoer tien trainingen Ver-

wijsindex Fryslân (1 dagdeel per training) georganiseerd. 

Twee trainingen zijn geannuleerd, i.v.m. te weinig aanmel-

dingen. In totaal zijn 150 professionals getraind over, en het 

gebruik van ViF. De deelnemers evalueren de training als 

waardevol en kwalitatief goed. Een aantal weken na de trai-

ning is er contact met de deelnemers om te bespreken hoe 

het gebruik van ViF gaat. Tevens krijgen zij ondersteuning 

bij nog eventueel te nemen stappen om te kunnen werken 

met het systeem. Hieruit blijkt dat veel professionals die de 

training gevolgd hebben het lastig vinden om er in de or-

ganisatie handen en voeten aan te geven. Reacties zijn bij-

voorbeeld ‘maar mijn werkgever heeft nog geen accounts 

aangevraagd’ tot ‘ik ben ook naar de regiobijeenkomst ge-

weest en dit leverde nogal wat vragen of, het is nodig om 

duidelijkheid te geven/krijgen’ en ‘ook de grote organisa-

ties moeten er gebruik van gaan maken, wij zijn maar klein’. 

Veel ‘excuses’ om geen gebruik te maken van een wettelijk 

en contractueel instrument. Partoer constateert dat er in de 

interne organisatie/lijn (Directie – teamleider/manager – 

professional) onduidelijkheid heerst over de positie van, en 

de communicatie over ViF.  

In november 2017 is door het Ambtelijk Overleg Zorg voor Jeugd besloten dat Partoer in 2018 het functioneel 

beheer blijft uitvoeren en dat de provinciale ondersteuning een drietal hoofdtaken bevat. 

Voor het functioneel beheer gaat het om de volgende taken: 

• Uitvoeren helpdeskfunctie van de Verwijsindex Fryslân

• Bijstaan signaleringsbevoegden in het afgeven van signalen en het reageren op matches.

• Ondersteunen van gebruikers bij het samenstellen van managementrapportages. 

• Maken van handleidingen over de functionaliteiten van het systeem. 

• Verzamelen van wensen van de Friese gebruikers en deze inbrengen in het landelijke gebruikersoverleg.

• Melden van storingen aan het technische beheer van MULTIsignaal.

De provinciale ondersteuningstaken:

• Het organiseren en uitvoeren van 12, op basis van open inschrijving, basistrainingen Verwijsindex.

• Vijf regiobijeenkomsten voor instellingscoördinatoren en de aandachtsfunctionarissen ViF van die regio. 

Gedefinieerde regio’s: Noord-Oost, Zuid-Oost, Zuid-West, Noord-West en Centrum. 

• Website verwijsindexfryslân.nl onderhouden, 4x per jaar versturen nieuwsbrief aan gebruikers ViF. 

Trainingen 2018 

Taken Partoer 2018

Voor een optimaal gebruik van ViF is er 

in de gehele interne lijn eenduidigheid 

in taal nodig, én steun door de gehele 

organisatie voor het preventief gebruiken 

van ViF:

één kind, 

één gezin, 

één plan!



‘In 2018 stonden vijf regiobijeenkomsten gepland. Er hebben 

vier regiobijeenkomsten plaatsgevonden. De bijeenkomst voor 

de regio Zuid-Oost Fryslân is verplaatst naar 2019 en is door de 

gemeenten zelf uitgevoerd.

Wanneer Regio Gemeente Ochtend Middag

5 juni Noord Oost Fryslân Dantumadiel, Dongeradeel, 
Ferwerderadiel, Kollumerland c.a.

30 deelnemers 22 deelnemers

20 
september

Noord West Fryslân Waadhoeke, Harlingen, 
Schiermonnikoog, Ameland, 

Terschelling, Vlieland

32 deelnemers x

4 oktober Zuid West Fryslân De Fryske Marren & Súdwest Fryslân 42 deelnemers 25 deelnemers

18 oktober Centrum Leeuwarden 15 deelnemers x

Bij alle regiobijeenkomsten heeft Partoer aan de gemeenten laten weten welke organisaties in 

hun gemeente zijn aangesloten. Op basis hiervan heeft elke gemeente haar lijst aangevuld met 

contactgegevens/organisaties die (nog) niet werken met de Verwijsindex. De gemeenten hebben 

vervolgens zelf gekozen welke organisaties en welke medewerkers bij deze organisaties zij wilden 

uitnodigen voor de bijeenkomst. Partoer heeft de inschrijvingen, m.b.v. een aanmeldformulier op 

de website, verzameld. Partoer was in alle gevallen de dagvoorzitter. Bij de regiobijeenkomst Zuid 

West Fryslân was ook een adviseur van Toezicht Sociaal Domein aanwezig. 

Over het algemeen waren de deelnemers van de regio bijeenkomsten het erover eens dat de 

Verwijsindex een nuttig en goed bruikbaar instrument is als efficiënt contact systeem om te 

weten wie betrokken zijn bij de hulpverlening aan (kwetsbare) individuele jongeren of meerdere 

kinderen in één gezin. Geconstateerd werd dat daarin nog altijd veel te winnen is, maar ook dat 

er vooruitgang wordt geboekt. Meerdere gemeenten besteden meer aandacht aan het gebruik 

van de Verwijsindex. Dat is aan de cijfers verderop in deze rapportage goed te zien. Partijen uit het 

zorg en onderwijs veld geven aan dat er behoefte is aan meer duidelijkheid: wanneer signaleren 

wij. Er werd bijna overal een beroep op de gemeenten gedaan om samen met de partners die 

duidelijkheid te geven en vast te stellen. Te veel partijen, ook landelijke, doen niet wat ze zouden 

kunnen doen met de Verwijsindex. In de regio Zuid West Fryslân deed Toezicht Sociaal Domein ook 

een beroep op de aanwezigen om eerder en meer te gaan signaleren. 

Het is nu aan de regio’s 

zelf om de volgende 

stappen te zetten in het 

belang van een goede 

en passende jeugdhulp-

verlening.

Regiobijeenkomsten



Partoer heeft gesprekken gevoerd met een aantal gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) over wat 

Partoer de gemeenten kan bieden qua ondersteuning (training, voorlichting, advisering) in de im-

plementatie en het gebruik van ViF.  Want ook in een aantal  gemeenten was in 2018  sprake van 

weinig of geen gebruik van ViF. Partoer constateert dat er in de interne organisatie/lijn (wethouder 

– teamleider/manager – gebiedsteam-medewerker) onduidelijkheid heerst over de positie van, en 

de communicatie over ViF.  Voor een optimaal gebruik van ViF is er in de gehele interne lijn eendui-

digheid in taal nodig, én steun door de gehele organisatie voor het preventief gebruiken van ViF: één 

kind, één gezin, één plan!

In 2018 is het gebiedsteam van de gemeente Heerenveen aangesloten. Jeugdigen die een nieuw 

traject ingingen bij het team Jeugd en Gezin zijn bij binnenkomst gesignaleerd. Daarnaast is er vanaf 1 

oktober een inhaalslag gemaakt. Jeugdigen met een actief dossier maar zonder signaal in ViF kregen 

alsnog een signaal in ViF. Het uitgangspunt van de gemeente Heerenveen is namelijk dat elke jeug-

dige die ‘in dossier’ is bij het team Jeugd en Gezin ook met een signaal in ViF moet staan. Een nieuw 

goed voorbeeld van hoe het signaleren in de Verwijsindex eerder en beter kan.

Partijen voldoen niet aan de wet en het contract

Wat veel partijen niet weten is dat na het tekenen van de toetredingsovereenkomst er nog een aantal 

stappen gezet moeten worden om een aansluiting op ViF te realiseren. In mei 2018 heeft Partoer alle 

door SDF ingekochte zorgaanbieders gemaild met de mededeling dat zij niet voldoen aan de Jeugd-

wet en het zorgcontract. Hier hebben 51 zorgaanbieders op gereageerd en aansluiting gerealiseerd. 

Partoer is door 9 aanbieders ingehuurd om te begeleiden bij het aansluiten op de ViF. De daadwer-

kelijke aansluitingskosten waren voor rekening van Sociaal Domein Fryslân. Een aantal organisaties 

heeft zelf alle stappen ondernomen om aansluiting te realiseren. 

Het gebruik van Verwijsindex in de gemeenten

Functioneel beheer

De meeste vragen die telefonisch worden 

gesteld gaan over vergeten/verlopen 

wachtwoorden en gebruikersnamen. 

‘Partoer is door 9 aanbieders 

ingehuurd om te begeleiden 

bij het aansluiten op de ViF. 



Van de door Sociaal Domein gecontracteerde zorgaanbieders zijn er op 31-12-2018 nog 125 

partijen niet aangesloten op ViF. Dit aantal niet aangesloten partijen blijft relatief stabiel. Dit 

komt doordat er op elk moment nieuwe partijen bij SDF een contract kunnen afsluiten en er 

anderzijds mondjesmaat partijen daadwerkelijk op ViF aansluiten. De 125 nog niet aangesloten 

partijen hebben tussen 2015 en 2018 een zorg-inkoopcontract en toetredingsovereenkomst 

ViF getekend. 

De partijen (onderwijs- en zorginstellingen) gevestigd of contractueel verbonden aan een 

gemeente, zijn bij Partoer niet in beeld. Bij de niet aangesloten 125 partijen dienen nog een 

onbekend aantal onderwijs- en zorginstellingen aan te sluiten.  

Aantal nieuw afgegeven signalen

Deze aantallen zeggen niets over het aantal unieke jeugdigen, 

immers een jeugdige kan één of meerdere signalen hebben. 

Aantal unieke jeugdigen

Per 2018 is begonnen met het meten van het aantal unieke 

jeugdigen met één of meer actieve signalen. Er is voor gekozen 

om dit één keer in april te doen en één keer in oktober. In 

Friesland wonen er 183900 kinderen en jeugdigen van 0 tot 

en met 24 jaar (CBS 2018). De Verwijsindex is voor kinderen en 

jongeren tot en met 22 jaar. 
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‘Op 1 januari 2018 waren er 65 organisaties 
die wel een account in ViF hadden maar nog 
nooit hebben ingelogd, op 31 december 2018 
is dit aantal gestegen naar 107 organisaties. 

Dit betekent dat deze organisaties met 

ViF kúnnen werken, maar het niet doen. 

Door voor de eerste keer een signaal af 

te geven is de organisatie geverifieerd. 

Dit wordt op grote schaal dus niet 

gedaan.

6932 unieke jeugdigen 

met een actief signaal in de 

Verwijsindex Fryslân. 

april

2018

4 

7996 unieke jeugdigen 

met een actief signaal in de 

Verwijsindex Fryslân. 

oktober

2018

1 

Aantal organisaties en medewerkers

Feiten & Cijfers 2018



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

een jongere 23 wordt, alle signalen op die jongere uit het systeem verdwijnen. Daarnaast kan een signaal 

op elk moment gede-activeerd worden en verdwijnen in het historisch archief.  

Actieve 
signalen in ViF

April 
2016

Oktober 
2016

April
2017

Oktober
2017

April
2018

Oktober
2018

 

Fryslân 8184 7928 7898 8174 8620 8834

Indicatie geheim adres 1068 1111 1056 1037 988 1055

Buiten Friesland 472 447 472 560 499 596

Totaal 10219 9496 9426 9771 10107 10485

* RB&V =  Regiecentrum 

Bescherming & 

Veiligheid

   LJ&R = Leger des Heils   

   Jeugdreclassering

   WSG =  William Schrikker 

Groep, afdeling voogdij

   SGJ =  Timon (Amersfoort – 

Voogdij instelling)

Totaal aantal actieve signalen in ViF op twee momenten in het jaar

Type organisatie Aantal 
signalen

2016

Aantal 
signalen

2017

Aantal 
signalen 

2018

 

Gehandicapten organisaties 418 0 2

Gebiedsteams gemeenten 792 1514 2053

GGZ Jeugd 20 22 97

Halt Noord Nederland 9 9 3

Huisartsenzorg 0 0 0

Jeugdwelzijnsinstelling 56 20 33

Jeugdgezondheidszorg 318 378 426

Jeugdhulp 986 443 3

Kinderopvang 61 77 97

Leerplicht RMC 225 570 479

Maatschappelijke onder-
steuning

477 901 1314

Maatschappelijk werk en 
MEE

32 17 35

Primair onderwijs 221 241 265

RB&V LJ&R WSG SGJ* 664 513 1044

Speciaal onderwijs 153 138 65

VNN 111 137 186

VO en MBO 377 359 323

Aantal afgegeven signalen per organisatietype per jaar



Het aantal signalen van gebiedsteams is sinds 2016 explosief gestegen. Een groeiend aantal 

gebiedsteams signaleert bij de start van het contact/het hulpverleningstraject met een jeugdige/

gezin. 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 2018 aanzienlijk meer signalen afgeven t.o.v. 2016 

en 2017. Een groot deel van deze organisaties komt vanuit de inkoop Sociaal Domein Fryslân.  

Verder valt op dat de kinderopvang steeds vaker signaleert en dat ook het primair onderwijs een lichte 

stijging laat zien. Echter, het voorgezet onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs daalt snel in 

het aantal signalen. Ook leerplicht laat een daling zien. Waar dit door komt is bij Partoer onbekend. 

Het aantal signalen in 2018 afgegeven door de GGZ Jeugd is aanzienlijk hoger dan in 2016 en 2017. 

Deze signalen worden afgegeven door de kleine GGZ praktijken en GGZ Jeugd Friesland (Kinnik) die 

op een steeds eerder moment in de hulpverleningsrelatie met de cliënt via ViF laten weten open te 

staan voor samenwerking met andere organisaties die betrokken zijn bij die cliënt. 

In 2018 is het aantal signalen van Jeugdhulp drastisch gekelderd. Dit komt onder andere doordat 

Jeugdhulp Friesland in 2018 aan het zoeken was naar een nieuwe manier van werken met de 

Verwijsindex. Door JHF is er altijd gesignaleerd door een administratief medewerker. Gevolg hiervan 

was dat bij een match er moeilijk tot geen contact met JHF mogelijk was omdat matchpartners bij de 

administratieve afdeling van JHF uitkwamen. Wanneer JHF het signaleren weer oppakt is onbekend. 

In 2018 zijn er 2 signalen door de gehandicapten organisaties afgegeven. ‘Grote’ organisaties zoals Reik 

signaleren nog steeds niet in 2018. 

Waar in 2017 bij de gecertificeerde instellingen een kleine dip van het aantal signalen was, is dit in 2018 

weer hersteld. De William Schrikker Groep (WSG) is in 2018 opnieuw aangesloten op de Verwijsindex. 

In Friesland is WSG niet aangesloten op ViF, via de landelijke Verwijsindex is WSG wel aangesloten. 

Van Veilig Thuis (onderdeel van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid) is bekend dat zij 

signaleren en op dezelfde dag het signaal inactief maken. Effect hiervan is dat RB&V inzichtelijk krijgt 

welke partijen nog meer een signaal in een specifieke casus hebben afgegeven. Het komt voor dat 

het signaal van RB&V een match veroorzaakt, in een al bestaande match terecht komt of dat zij de 

eerste signaleerder zijn. Het effect bij het veroorzaken van de match of het terechtkomen in een 

match en daarna het signaal inactief maken is dat er voor de andere partijen geen mogelijkheid is 

om af te stemmen met hun matchpartner (in dit geval RB&V). De matchpartner ziet dan wel dat RB&V 

betrokken is, maar er is geen contact mogelijk. In 2018 zijn er door RB&V 134 signalen afgegeven 

waarvan er meteen 87 inactief zijn gemaakt en 47 actief zijn gebleven. Hoe lang deze actief zijn/zijn 

gebleven is niet duidelijk. Mogelijk dat deze op een later moment geïnactiveerd zijn, een gezinsmatch 

wordt pas na 24 uur zichtbaar. 

Signaleren door Regiecentrum Bescherming en Veiligheid



In de tabellen hieronder staan het aantal accounthouders in de gebiedsteams in de gemeente 

en staan het aantal nieuw afgegeven signalen op een kind/jeugdige tot 23 jaar in die gemeente 

in heel 2017 en 2018. Signalen afgegeven in eerdere jaren en die nog actief zijn, worden hier niet 

genoemd. Verder staat aangegeven hoeveel signalen afkomstig zijn vanuit de gebiedsteams. 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. Aantallen kleiner dan vijf worden hieronder aangegeven met -. X

Gemeenten, Gebiedsteams & Verwijsindex Fryslân

Gemeente Teams in 

gemeente

Totaal aantal 

account-

houders 2017*

Nieuw

afgegeven 

signalen in 

2017 **

Aantal signa-

len van het 

gebied-team 

in 2017 ***

% van de 

nieuw afgege-

ven signalen 

komt van een 

gebiedsteam

in 2017

Achtkarspelen Jeugdteam  
Achtkarspelen

21 160 31 19 %

Ameland Gebiedsteam Ameland 4 18 5 28 %

Dantumadiel Gebiedsteams  
Noord Oost  
Friesland (3 teams:

• Gebiedsteam DDFK

• Team inkomen DDFK

• Team Wmo en Jeugd DDFK

100****

126 34 27 %

Dongeradeel 151 49 32 %

Ferwerderadiel 64 22 34 %

Kollumerland c.a. 96 37 38 %

De Fryske Marren Sociaal Wijkteam  
De Fryske Marren

14 224 33 15 %

Franekeradeel Gebiedsteam  
Franekeradeel

23 92 28 30 %

Harlingen Gebiedsteam  
Harlingen

19 104 26 25 %

Heerenveen X (GT-medewerkers hebben 
vanuit moederorganisatie  
gesignaleerd)

0 225 - 1%

Gem. Heerenveen Jeugd & 
Gezin

X

het Bildt Gebiedsteam  
Het Bildt

16 65 15 23 %

Leeuwarden

Sociale Wijkteams: 7

Dorpenteams: 2

Team Statushouders: 1

150****

1274

51

479

22

38 %

43%
Leeuwarderadeel

Leeuwarden Coöperatie Amaryllis X

Menameradiel Gebiedsteam Menameradiel 18 38 8 21%

Ooststellingwerf Gebiedsteams: 3
Ondersteuning geb.team: 1
Team W&I: 1
Of: Gebiedsteam Ooststelling-
werf

48 237 129 54 %

Opsterland Cluster Jeugd en Hulp.
Cluster Maats.Partcip.
Of: gebiedsteam Opsterland

26 152 39 26 %

Schiermonnikoog X X

Smallingerland CJG Smallingerland 43 415 62 15 %

Súdwest Fryslân Gebiedsteams: 4
Gebiedsteam Súdwest-Fryslân

100 567 135 24 %

Terschelling Eiland team
Gemeente Terschelling Eiland 
Team

7 7 - -

Tytsjerksteradiel Jeugdteam Tytsjerksteradiel 23 171 49 29 %

Vlieland X X

Waadhoeke Gebiedsteam Waadhoeke X

Weststellingwerf Gebiedsteams: 3
Gebiedsteam Weststellingwerf

31 314 194 62 %

Indicatie geheim 453 98 22 %

Buiten Friesland 273 33 12 %



Gemeente Teams in 

gemeente

Totaal aantal 

account-

houders 2018*

Nieuw

afgegeven sig-

nalen in 2018 **

Aantal signalen 

van het gebieds-

team in 2018 ***

% van de nieuw afgege-

ven signalen komt van 

een gebiedsteam in 2018

Achtkarspelen Jeugdteam  
Achtkarspelen

22 191 27 14 %

Ameland Gebiedsteam Ameland 4 10 1 10 %

Dantumadiel Gebiedsteams  
Noord Oost  
Friesland (3 teams:

• Gebiedsteam DDFK

• Team inkomen DDFK

• Team Wmo en Jeugd DDFK

63

161 71 44 %

Dongeradeel 164 87 53 %

Ferwerderadiel 99 57 58 %

Kollumerland c.a. 136 49 36 %

De Fryske Marren Sociaal Wijkteam  
De Fryske Marren

18 275 50 18 %

Franekeradeel Gebiedsteam  
Franekeradeel

Gemeente Waadhoeke

Harlingen Gebiedsteam  
Harlingen

26 176 64 36 %

Heerenveen X (GT-medewerkers hebben 
vanuit moederorganisatie 
gesignaleerd)

x

Gem. Heerenveen Jeugd & 
Gezin

29 582 283 49 %

het Bildt Gebiedsteam Het Bildt Gemeente Waadhoeke

Leeuwarden

Sociale Wijkteams: 7

Dorpenteams: 2

Team Statushouders: 1

Gemeente Leeuwarden
Leeuwarderadeel

Leeuwarden Coöperatie Amaryllis 138 1391 552 40 %

Menameradiel Gebiedsteam Menameradiel Gemeente Waadhoeke

Ooststellingwerf Gebiedsteams: 3
Ondersteuning geb.team: 1
Team W&I: 1
Of: Gebiedsteam Ooststelling-
werf

47 232 78 34 %

Opsterland Cluster Jeugd en Hulp.
Cluster Maats.Partcip.
Of: gebiedsteam Opsterland 28 291 123 42 %

Schiermonnikoog X x - - -

Smallingerland CJG Smallingerland 61 412 56 14 %

Súdwest Fryslân Gebiedsteams: 4
Gebiedsteam Súdwest-Fryslân 104 676 147 22 %

Terschelling Eiland team
Gemeente Terschelling Eiland 
Team 6 6 0 0 %

Tytsjerksteradiel Jeugdteam Tytsjerksteradiel 18 244 96 39 %

Vlieland X X - - -

Waadhoeke Gebiedsteam Waadhoeke 59 220 39 18 %

Weststellingwerf Gebiedsteams: 3
Gebiedsteam Weststellingwerf 34 362 155 43 %

Indicatie geheim 497 106 21 %

Buiten Friesland 289 32 11  %

*     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. 

Door middel van deze jaarrapportage 2018 geven wij sinds 2017  in een nieuwe vorm management en bestuur 

informatie over de organisatie en het gebruik van Verwijsindex Fryslân. Voor reacties en feedback houden wij 

ons aanbevolen. Wij ontvangen ze graag via mail naar verwijsindexfryslan@partoer.nl. 

Ten slotte


