BESCHRIJVING/BESLUIT VAN DE REGIE
Om kinderen en jongeren (0 – 23) die extra risico’s lopen goed en tijdig te kunnen
helpen, werken de gemeenten in de provincie Drenthe samen met welzijnsinstellingen,de
jeugdhulpverlening, het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg, leerplichtambtenaren en
de politie in De DVi. In deze provinciale versie van de landelijke Verwijsindex Risico's
Jeugdigen kunnen de deelnemende organisaties een jongere melden als zij menen dat hij
meer dan gemiddelde risico’s loopt in zijn ontwikkeling naar volwassenheid. Te denken
valt bijvoorbeeld aan verslaafde jongeren, jongeren die stelselmatig spijbelen, kinderen
die opgroeien met huiselijk geweld, tienerzwangerschappen, enzovoort. Wordt dezelfde
jongere ook door een andere professional in de verwijsindex gemeld, dan ontstaat er een
zg. ‘match’. Beide melders krijgen daarvan bericht zodat ze contact met elkaar kunnen
zoeken en een gezamenlijk plan kunnen maken om de problemen effectief aan te
pakken.
De DVi moet leiden tot snelle en goede hulp voor kinderen en jongeren in de problemen
en moet voorkomen dat hulpverleners en anderen langs elkaar heen werken.
Een professional die besluit om een kind of een jongere in de verwijsindex te melden,
zoekt als regel eerst contact met de ouders en de jongere om de problemen te bespreken
en om uit te leggen waarom er een melding moet worden gedaan.

Een melding, en dan?
Bij één melding gebeurt er niets anders dan voorheen. De professional blijft gewoon doen
wat hij altijd al deed: de passende aandacht en zorg besteden aan deze jongere. De
verwijsindex is overigens nooit een reden om anders te handelen dan anders; het
ondersteunt de professional slechts bij vroegtijdige signalering van risico’s en
samenwerking met collega’s uit het veld opdat de zorg wordt afgestemd!

Match
Wanneer een match ontstaat, zijn er altijd tenminste twee professionals betrokken.
Beiden ontvangen op het moment van de match een e-mail waarin staat wie er
betrokken zijn bij de match; zowel informatie over de collega die de melding heeft
gedaan als zg. ‘dat-gegevens’ over de betreffende jongere. Dit is het moment waarop de
professionals elkaar opzoeken en met elkaar gaan bespreken hoe deze casus verder uit
te voeren. Mocht er nog een derde of vierde melding komen over deze jongere, dan
informeert de DVi steeds alle betrokken professionals opdat zij elkaar snel kunnen vinden
en passend kunnen handelen.

Regie
Bij een match wijst het systeem automatisch een regievoerder aan (de DVi spreekt over
“hoofdregisseur”). De regievoerder heeft de verantwoordelijkheid de regie te nemen over
het opvolgen van de match, bijvoorbeeld door het maken van een plan van aanpak en
het bijhouden van de afhandeling daarvan. Onderstaand model geeft aan op welke
manier de regierol wordt toegekend voor de DVi.

Hoe werkt dit model?
De Verwijsindex heeft een match opgeleverd: twee professionals hebben een melding
gedaan over dezelfde jongere. Het systeem doorloopt nu het stroomdiagram op de
volgende manier:
Is één van de melders van Bureau Jeugdzorg?
Als Bureau Jeugdzorg niet betrokken is bij de
match,
Is Maatschappelijk Werk dan één van de
melders?
Als Maatschappelijk Werk niet betrokken is bij
de match,
Is de JGZ dan één van de melders?
Is geen van deze drie partners betrokken bij
de match?

>

Dan heeft Bureau Jeugdzorg heeft de regie

>

Dan heeft Maatschappelijk Werk de regie

>
>

Dan heeft JGZ de regie
Dan bepalen de meldende partijen in onderling
overleg wie de regievoerder wordt

Voorbeeld
De intern begeleider van een school voor primair onderwijs maakt zich zorgen over de
ontwikkeling van een kind, daarop gewezen door de docenten van dit kind. Deze IB-er
besluit een melding te doen in de DVi omdat de zorgen boven de door de scholen
beschreven risicodrempel uitstijgen. Enige tijd later doet een jeugdarts van de GGD om
voor haar moverende redenen, afgezet tegen de meldingscriteria van de JGZ, ook een
melding over dit kind. Er ontstaat een match.
De DVi stuurt nu beide melders een e-mail met gegevens over de jongere en
contactinformatie van de melders. In het bericht staat ook dat de GGD arts de regie over
deze casus heeft: Bureau Jeugdzorg en Maatschappelijk Werk zijn namelijk niet
betrokken.

Bindend bij de start
De keuze voor de regievoerder is bindend bij de start. Als beide betrokken partners, na
contact met elkaar, vinden dat de regie beter bij een ander kan liggen dan het model
voorstelt, kunnen zij daar toe besluiten. Het gaat immers niet om de regie, maar om het
geven van de best passende zorg aan de jongere. De ‘nieuwe’ regievoerder verandert dat
voor deze specifieke match zelf in de verwijsindex en gaat aan de slag met het plan van
aanpak. Samen met zijn collega of collega’s die dezelfde jongere hebben gemeld.

