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Thema 
Verwijsindex Jeugd 

Wat is de achtergrond van het onderwerp 
Het onderwerp Jeugd komt voort uit een groeiende noodzaak bij met name lokale 

overheden om uitwassen te voorkomen in plaats van te bestrijden. Bij Jeugdzorg zijn 

veel partijen betrokken, van huisarts en straathoekwerker tot politie. In sommige 

steden zijn systemen ontwikkeld waarmee dergelijke partijen informatie over 

zorgdossiers kunnen uitwisselen. In Rotterdam is in overleg met de voorloopgemeentes 

SISA II in ontwikkeling: een systeem dat bij de aanmaak van een kinddossier meldt als 

er elders in een keten ook een dossier is over dezelfde jongere. Bij ICTU is nu een 

programma Verwijsindex Jeugd in de maak dat deze functionaliteit landelijk moet 

uitrollen. Een volgende stap zou het Elektronisch Kinddossier EKD kunnen zijn. 

Welke communities(werkgroepen) zijn betrokken en wie is 

eigenaar en/of ketenregisseur 
Het programma Verwijsindex Jeugd heeft VWS als opdrachtgever. Er is een sterke link 

met SISA II van Rotterdam. De gemeentes zullen de voornaamste afnemer zijn. 

Waar en waarom én in welke fase van het proces het Forum 

meerwaarde heeft 
De Verwijsindex Jeugd zal alleen kunnen werken door strakke regie op de definitie van 

de koppelvlakken. Het resultaat van het programma zou als leidraad kunnen gaan 

fungeren voor soortgelijke ontwikkelingen op andere terreinen. 

Welke uitspraak wordt verwacht van het Forum 
In elk geval wil het programma graag inhoudelijke afstemming met het bureau van het 

Forum en in een later stadium erkenning zodat de uitrol van de Verwijsindex bij andere 

gemeentes vereenvoudigd wordt. 

Advies aan het Forum 
Op dit moment is er sprake van opbouw van het programma. Het bureau had al eerder 

bemoeienis met het opzetten van SISA II in Rotterdam. Nu het programma begeleiden 

zal in een later stadium ongetwijfeld de erkenning erg vereenvoudigen. 

Het Forum zou het belang van de Verwijsindex Jeugd kunnen laten toenemen door 

investeren in advies en begeleiding. Het is bovendien een maatschappelijk onderwerp 

van gewicht, waarvan de haalbaarheid vrij goed is (i.t.t. het Kinddossier). Het bureau 

zou de opdrachtgever/probleemeigenaar kunnen vragen een en ander aan het Forum 

toe te lichten. 
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