Verwijsindex risicojongeren

Wat is de VIR?
De Verwijsindex risicojongeren (VIR) is een digitaal systeem dat risicomeldingen over jongeren tot 23 jaar bij
elkaar brengt. Het doel is vroege signalering van risico’s die een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid van een jeugdige bedreigen, zodat tijdig passende hulp, zorg of bijsturing kan worden gegeven. Hiervoor
kunnen daartoe bevoegde functionarissen melding doen van een jongere wanneer zij een redelijk vermoeden
hebben dat deze daadwerkelijk door één of meer van de in de Jeugdwet genoemde risico’s wordt bedreigd. Bedoelde risico’s zijn o.a. blootstelling aan geweld, vernederende behandeling of verwaarlozing, verslaving, veelvuldig schoolverzuim, ontbreken van vaste woon- of verblijfplaats, verrichten van strafbare activiteiten (art.7.1.4.1.
Jeugdwet).

Wat doet de VIR?
Wanneer er over dezelfde jongere meer dan één melding in de VIR wordt gedaan geeft de VIR een signaal af aan
de betrokken melders met de contactgegevens, waarna zij met elkaar contact op kunnen nemen om eventuele
benodigde vervolgacties te bespreken en/of nader af te stemmen. Sinds 9 november 2015 signaleert de VIR ook
wanneer er over meerdere jeugdigen met dezelfde ouder een melding is gedaan (gezinsfunctionaliteit).

Wie kunnen melding doen?
Meldingsbevoegd zijn functionarissen van instanties welke werkzaam zijn op de terreinen jeugdhulp, (jeugd)
gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en politie en justitie, door
hun instantie als meldingsbevoegd zijn aangewezen en waarvan de instantie afspraken met de gemeente heeft

gemaakt zoals bedoeld in art. 7.1.3.1. van de Jeugdwet. Daarnaast kunnen ook functionarissen die niet bij één
van de voornoemde instanties in dienst zijn, maar wel op bedoelde terreinen werkzaam zijn en hierover met de
gemeente waarin zij werkzaam zijn afspraken hebben gemaakt zoals bedoeld in art. 7.1.3.1. van de Jeugdwet.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over de VIR?
1. Als u werkzaam bent bij een instantie die is aangesloten op de VIR wendt u zich dan tot de contactpersoon
VIR van uw eigen organisatie.
2. Als u dat niet bent kunt u zich wenden tot de contactpersoon van uw gemeente voor de VIR. De gemeente
(college van b&w) is eerstverantwoordelijk voor het bevorderen van gebruik en aansluiting van de VIR.
3. Voor meldingsbevoegden is de ICT-leverancier het aanspreekpunt. Als u technische vragen heeft over de VIR
kunt u zich in eerste instantie wenden tot uw ICT-leverancier. Het CIBG is verantwoordelijk voor het technisch
beheer van de VIR en per mail beschikbaar voor vragen van ICT-leveranciers (tel.: 070 - 340 7911)
4. Als u beleidsmatige vragen heeft kunt u zich wenden tot:
a. de VNG als u werkzaam bent bij een gemeente (tel.: 070 - 373 8393)
b. het Ministerie van V&J als het jeugdcriminaliteit en preventie betreft (tel: 1400)
c. het Ministerie van VWS voor overige vragen (tel.: 1400)

