
-  1  -

Inleiding

Voor u ligt de jaarrapportage 2019 van Verwijsindex Fryslân (ViF). De jaarrapportage beschrijft op 

hoofdlijnen de ontwikkelingen van de Verwijsindex Fryslân. Daarnaast omvat de rapportage de 

algemene cijfers van het gebruik ViF in 2019. Deze rapportage is vooral bedoeld als management- en 

bestuursrapportage. In de jaarrapportage worden de werkzaamheden van Partoer in 2019 in opdracht 

van de 18 Friese gemeenten omschreven. 

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, gebruik 

te maken van dit systeem. Elke Nederlandse 

gemeente (‘eigenaar’ van de Verwijsindex) mag 

zelf beslissen hoe zij vormgeeft 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 

4058 medewerkers en van 406 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. De 

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 te behalen in het gebruik van ViF. 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 2019 zijn door Partoer tien trainingen Verwijsindex Fryslân (1 dagdeel per training) 

aangeboden. Het organiseren en uitvoeren van de basistrainingen Verwijsindex was op basis van 

open inschrijvingen en betaald door de (organisatie van de) deelnemers. Alle trainingen zijn gean-

nuleerd, i.v.m. te weinig aanmeldingen. Via deze weg zijn er geen nieuwe medewerkers in ViF ge-

traind en is er weinig of geen promotie voor het gebruik van de Verwijsindex geweest.

Vanuit het veld wordt teruggegeven dat zij niet zelf willen betalen voor een training ViF. In 2018 

zaten de basistrainingen in het basispakket en zijn er 10 trainingen aangeboden waaraan meer dan 

200 professionals hebben deelgenomen. 

In november 2018 is door het Ambtelijk Overleg Zorg voor Jeugd besloten dat Partoer in 2019 en 2020 het 

functioneel beheer in zijn geheel en de provinciale ondersteuning in afgeslankte vorm blijft uitvoeren. Bij de 

contractbesprekingen zijn de volgende afspraken gemaakt.  

Voor het functioneel beheer gaat het om de volgende taken:

• Uitvoeren ViF helpdeskfunctie 5 werkdagen per week (46 weken per jaar) van 8.30 uur tot 12.30 uur;

• Aanmaken organisaties en accounts in ViF;

• Mutaties organisaties en accounts in ViF toepassen;

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

• Ondersteunen van gebruikers bij het samenstellen van managementrapportages;

• Maken en onderhouden 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;

• Ontvangen inverhuisberichten en verhuisgegevens van de jeugdige opnemen in de Verwijsindex. 

De provinciale ondersteuningstaken zijn:

• Website https://verwijsindexfryslân.nl  onderhouden;

• Stand van zaken ViF bespreken met Sociaal Domein Fryslân;

• Opstellen van de jaarrapportage. 

Trainingen 2019 

Basistaken Partoer 2019 en 2020

‘“Het is nodig dat er voorlichting naar de bur-

gers komt dat er binnen de gemeente met de 

verwijsindex wordt gewerkt. Daarnaast moet 

ik zelf alert zijn om dit bespreekbaar te maken 

tijdens het keukentafelgesprek.”

https://verwijsindexfryslân.nl 
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De helpdesk ViF was in 2019 5 werkdagen per week, 46 weken per jaar, bereikbaar van 08.30 tot 12.30. De meeste 

vragen, die telefonisch worden gesteld, gaan over vergeten/verlopen wachtwoorden en gebruikersnamen. Per 

mail worden de meeste vragen gesteld over het aanmaken van accounts en aanvragen van nieuwe wachtwoorden. 

Wat veel partijen ook in 2019 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. Hierop zijn in 2019 geen acties uitgevoerd 

door Partoer, gemeenten of SDF. Het uitvoeren van deze acties maakt ook geen onderdeel meer uit van het contract 

2019-2020).

Functioneel beheer

Partijen voldoen niet aan de wet en het contract

In 2019 zijn uitsluitend in de regio Zuidoost drie trainingen georganiseerd voor de aangesloten jeugdhulp en 

onderwijsinstellingen. In totaal hebben ongeveer 50 deelnemers meegedaan aan deze trainingen. De trainingen 

en aandacht voor ViF viel in goede aarde bij zowel de gemeenten als de deelnemende organisaties. Er zijn 

aandachtspunten geformuleerd waarmee de partijen verder kunnen.

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

passend instrument is als efficiënt contact systeem om te weten wie betrokken zijn bij de hulpverlening aan 

(kwetsbare) individuele 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. Partijen uit het zorg- en onderwijsveld 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. 

Regiobijeenkomsten
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Van de door SDF gecontracteerde zorgaanbieders zijn er op 31-12-2019 nog 130 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 130 nog niet aangesloten partijen 

hebben tussen 2015 en 2019 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. Het is wel duidelijk dat een aantal Friese onderwijs- 

en zorginstellingen niet zijn aangesloten op ViF. Naast de bekende niet aangesloten 130 

zorgpartijen dienen dus nog een onbekend aantal onderwijs- en zorginstellingen aan te sluiten.  

Aantal nieuw afgegeven signalen

In 2017 zijn er 5334 nieuwe signalen afgegeven. In 2018 zagen 

we een stijging naar 6423 nieuwe signalen. In 2019 is het 

aantal nieuwe signalen opgelopen naar 6745. 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 van elk jaar. 

Op 2 april 2019 waren er 9024 unieke jeugdigen met een actief 

signaal in de Verwijsindex Fryslân. In Friesland wonen er 160.732 

kinderen en jeugdigen van 0 tot en met 22 jaar (CBS 2019). 

 januari

2019

1 

december

2019

31 

organisaties aangesloten op VIF

professionals een account

386

3609

organisaties aangesloten op VIF

professionals een account

406

4058

nieuwe signalen

nieuwe signalen

nieuwe signalen

64232018
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53342017

‘Van de 406 aangesloten organisaties 
hebben 178 organisaties (met gezamenlijk 
606 accounts) geen signaal in de Verwijs-
index Fryslân.   

Dit betekent dat deze organisaties met 

ViF kunnen werken maar het nauwelijks 

gebruiken. 

9024 unieke jeugdigen 

met een actief signaal in de 

Verwijsindex Fryslân. 

april

2019

2

Aantal organisaties en medewerkers

Feiten & Cijfers 2019
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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

April
2019

Oktober
2019

Fryslân 8184 7928 7898 8174 8620 8834 10094 10025

Indicatie geheim adres 1068 1111 1056 1037 988 1055 1060 1075

Buiten Friesland 472 447 472 560 499 596 615 687

Totaal 10219 9496 9426 9771 10107 10485 11769 11787

* 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

Aantal 
signalen 

2019

Gehandicapten organisaties 418 0 2 4

Gebiedsteams gemeenten 792 1514 2053 1465

GGZ Jeugd 20 22 97 100

Halt Noord Nederland 9 9 3 0

Huisartsenzorg 0 0 0 0

Jeugdwelzijnsinstelling 56 20 33 23

Jeugdgezondheidszorg 318 378 426 592

Jeugdhulp 986 443 3 0

Kinderopvang 61 77 97 73

Leerplicht RMC 225 570 479 489

Maatschappelijke onder-
steuning

477 901 1314 1550

Maatschappelijk werk en 
MEE

32 17 35 146

Primair onderwijs 221 241 265 289

RB&V LJ&R WSG SGJ* 664 513 1044 1213

Speciaal onderwijs 153 138 65 273

VNN 111 137 186 185

VO en MBO 377 359 323 343

Aantal afgegeven signalen per organisatietype per jaar
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Sterke daling van het aantal signalen door gebiedsteams en Jeugdhulp

Het aantal signalen van gebiedsteams is van 2016 naar 2018 explosief gestegen, maar is in 2019 weer 

drastisch gedaald. Een nadere analyse van de cijfers voor de gebiedsteams in de gemeenten, leert dat 

er een aantal gemeenten beter scoren en een aantal beduidend minder goed. Zie tabel hierna. 

Een flinke stijging bij JGZ, Maatschappelijke ondersteuning en Maatschappelijk werk

De organisaties met typering JGZ en ‘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) geven in 2018 en 2019 aanzienlijk meer signalen af t.o.v. 2016 en 2017. Een groot 

deel van deze organisaties komt vanuit de inkoop Sociaal Domein Fryslân.  

Andere groepen

Het aantal signalen in 2018 en 2019 afgegeven door de GGZ Jeugd is behoorlijk hoger dan in 2016 en 

2017. Deze signalen worden afgegeven door de kleine GGZpraktijken 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 (JHF) sinds 2018 aan het zoeken is naar een nieuwe manier van werken met de 

Verwijsindex. Bij 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. 

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

regelmatig signaleren om de clientkaart in te zien. Effect hiervan is dat duidelijk wordt welke partijen 

nog meer een signaal in een specifieke casus hebben afgegeven. In 2019 zijn er door Veilig Thuis 353 

signalen afgegeven waarvan er dezelfde dag 167 inactief werden en 186 actief bleven voor minstens 

een dag. 

Van de gemeenten Schiermonnikoog en Vlieland kunnen er geen cijfers gegeven worden. Dit omdat 

de aantallen te klein zijn en mogelijk herleidbaar zijn naar individuen. 

In enkele van de volgende tabellen zijn de volgende symbolen opgenomen:

-  =  geen cijfers beschikbaar

x   =   aantallen zijn kleiner dan 7 en mogelijk herleidbaar naar individuen, daarom worden deze aantallen      

       niet weergegeven. In het geval van ‘x’ kan de gemeente zelf wel informatie achterhalen. 

Y =  deze gemeente bestond in dit jaar nog niet (gemeentelijke herindelingen). 

Signalen in gemeenten door gebiedsteams afgegeven
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Team(s) 2017 2018 2019

Jeugdteam 
Achtkarspelen

21 22 26 Aantal accounthouders in het gebiedsteam 

160 191 206 Aantal signalen in de gemeente

31 27 29 Aantal signalen van het gebiedsteam in de gemeente

Team(s) 2019

Teams Gemeente Noardeast-Fryslân,
Gebiedsteam inkomen,
Gebiedsteams WMO & Jeugd

68 Aantal accounthouders in het gebiedsteam

538 Aantal signalen in de gemeente

203 Aantal signalen van het gebiedsteam in de gemeente

Team(s) 2017 2018 2019

Gebiedsteam Ameland 4 4 4 Aantal accounthouders in het gebiedsteam

18 10 x Aantal signalen in de gemeente

x x x Aantal signalen van het gebiedsteam in de gemeente

Team(s) 2017 2018 2019

Sociaal Wijkteam 
De Fryske Marren

14 18 29 Aantal accounthouders in het gebiedsteam 

224 275 248 Aantal signalen in de gemeente

33 50 11 Aantal signalen van het gebiedsteam in de gemeente

Team(s) 2017 2018 2019

Gebiedsteam Harlingen 19 26 25 Aantal accounthouders in het gebiedsteam

104 176 181 Aantal signalen in de gemeente

26 64 67 Aantal signalen van het gebiedsteam in de gemeente

Team(s) 2017 2018 2019

Gemeente Heerenveen 
Jeugd & Gezin

- 29 34 Aantal accounthouders in het gebiedsteam 

225 582 621 Aantal signalen in de gemeente

x 283 230 Aantal signalen van het gebiedsteam in de gemeente

Gemeente Achtkarspelen

Gemeente Noardeast-Fryslân & Dantumadiel

Gemeente Ameland

Gemeente De Fryske Marren

Gemeente Harlingen

Gemeente Heerenveen

Per 01-01-2019 zijn de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. gefuseerd tot de gemeente 

Noardeast-Fryslân. Ambtelijk wordt er samengewerkt met de gemeente Dantumadiel. Een vergelijking met 

voorgaande jaren is daarom niet te maken. Voor cijfers over 2017 en 2018 van deze gesplitste gemeenten verwijzen 

wij u naar de jaarrapportages van 2017 en 2018.
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Team(s) 2017 2018 2019

Coöperatie Amaryllis 
2 Dorpenteams
6 Wijkteams
1 Statushouderteam

150 138 148 Aantal accounthouders in het gebiedsteam 

1274 1391 1255 Aantal signalen in de gemeente

479 552 255 Aantal signalen van het gebiedsteam in de gemeente

Team(s) 2017 2018 2019

Clusters Jeugd en 
Hulpverlening & Maat-
schappelijke Participatie

26 28 25 Aantal accounthouders in het gebiedsteam 

152 291 316 Aantal signalen in de gemeente

39 123 104 Aantal signalen van het gebiedsteam in de gemeente

Team(s) 2017 2018 2019

Gebiedsteam Bolsward, 
Buitengebied, Sneek 
Noord en Sneek Zuid

100 104 107 Aantal accounthouders in het gebiedsteam 

567 676 638 Aantal signalen in de gemeente

135 147 88 Aantal signalen van het gebiedsteam in de gemeente

Team(s) 2017 2018 2019

Gebiedsteams Appelscha, 
Haulerwijk, Oosterwolde 
& Werk en Inkomen

48 47 38 Aantal accounthouders in het gebiedsteam

237 232 234 Aantal signalen in de gemeente

129 78 78 Aantal signalen van het gebiedsteam in de gemeente

Team(s) 2017 2018 2019

CJG Smallingerland 43 61 64 Aantal accounthouders in het gebiedsteam

415 412 548 Aantal signalen in de gemeente

62 56 31 Aantal signalen van het gebiedsteam in de gemeente

Team(s) 2017 2018 2019

Gemeente Terschelling 
Eiland Team

7 6 5 Aantal accounthouders in het gebiedsteam

7 6 0 Aantal signalen in de gemeente

x 0 x Aantal signalen van het gebiedsteam in de gemeente

Gemeente Leeuwarden

Gemeente Opsterland

Gemeente Súdwest Fryslân

Gemeente Ooststellingwerf

Gemeente Smallingerland

Gemeente Terschelling
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Door middel van de jaarrapportage 2019 geven wij sinds 2017 in deze 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

Team(s) 2017 2018 2019

Gebiedsteam Waadhoeke Y 59 63 Aantal accounthouders in het gebiedsteam 

Y 220 436 Aantal signalen in de gemeente

Y 39 10 Aantal signalen van het gebiedsteam in de gemeente

Team(s) 2017 2018 2019

Gebiedsteam Noordwolde, 
Wolvega, WGA

31 34 39 Aantal accounthouders in het gebiedsteam 

314 362 300 Aantal signalen in de gemeente

194 155 114 Aantal signalen van het gebiedsteam in de gemeente

Team(s) 2017 2018 2019

Jeugdteam 
Tytsjerksteradiel

23 18 21 Aantal accounthouders in het gebiedsteam

171 244 314 Aantal signalen in de gemeente

49 96 145 Aantal signalen van het gebiedsteam in de gemeente

Gemeente Waadhoeke

Gemeente Weststellingwerf

Gemeente Tytsjerksteradiel


