De verwijsindex van MULTIsignaal

Wat?
De verwijsindex koppelt de, reeds bij de jeugdige betrokken, professionals aan elkaar met als
doel tijdig de interventies en regie op elkaar af te
stemmen.

Waarom?
Zodat professionals van verschillende organisaties en disciplines van elkaar weten dat ze zijn
betrokken bij hetzelfde kind en/of gezin en tijdig
met elkaar afstemmen om grotere problemen in
de toekomst mogelijk te voorkomen.

Wie is verantwoordelijk?
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Hoe?
De lokale verwijsindexen zijn via de landelijke
verwijsindex met elkaar verbonden, waardoor
professionals uit het hele land aan elkaar kunnen
worden gekoppeld.
Hierdoor is het kind bij verhuizing in beeld en
kan er ook interregionaal samenwerking
ontstaan.

Artikel 7.1.3.1

Hoe werkt het?
Professional maakt een persoonlijke afweging;
doet een registratie in verwijsindex van eigen
contactgegevens gekoppeld aan BSN jeugdige.
Indien sprake is van een registratie van een
andere professional op dezelfde jeugdige,
overeenkomend ouder/adres -> match. Professionals nemen contact met elkaar op om
hulp/dienstverlening jeugdige met elkaar af te
stemmen.

LANDELIJKE
EVALUATIE
2014

Sinds 2010 werkt iedere gemeente met een
lokale verwijsindex, die is aangesloten op de
landelijke verwijsindex.

In 2015 is de Jeugdwet in werking getreden,
inclusief de gezinsfunctionaliteit:
naast match op dezelfde jeugdige nu ook match
bij jeugdigen op hetzelfde woonadres en bij
jeugdigen met dezelfde ouder (uit BPR = basisregistratie personen).

Aansluiten van instanties en functionarissen,
Vastleggen samenwerkingsafspraken in
Convenant,
Bevorderen gebruik,
Controleren of meldingsbevoegden na match
contact met elkaar hebben opgenomen,
Aanstellen instellingscoördinatoren, procesregisseurs en convenantbeheerders om taken uit
te voeren, te controleren en bij stagnatie
maatregelen te nemen voor de noodzakelijke
zorg.

Relatie MULTIsignaal en gemeenten

MULTIsignaal is ontstaan vanuit de samenwerking met de gemeenten Rotterdam, Almere en
Leeuwarden, voor en door gemeenten. MULTIsignaal is in 2007 opgericht om uitsluitend de
verwijsindex voor deelnemende gemeenten
uit te voeren.

MULTIsignaal heeft geen winstoogmerk. Wat met
publiek geld betaald wordt, hoeft maar 1x
betaald te worden. De kosten worden gedeeld
met 300 gemeenten en op de uitgaven wordt
toegezien door de gemandateerde Gebruikersvereniging.

2018

De conclusie van Staatssecretaris van Rijn,
gestuurd aan de Tweede Kamer d.d. 15 juni 2015
is: “Concluderend blijkt uit het onderzoek dat de
VIR zeker een toegevoegde waarde heeft
bewezen en die ook in de nieuwe Jeugdwet kan
hebben. Met inspanning van alle betrokkenen
kan de VIR zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een nuttig hulpmiddel voor een tijdige
signalering van risico’s en hulpverlening aan
opgroeiende jongeren. Met het oog op de
uitvoering van de aanbevelingen acht ik een
nieuwe evaluatie van de VIR zinvol. Deze zal deel
uitmaken van de voorziene evaluatie van de
nieuwe Jeugdwet in 2018”.

De Gebruikersvereniging telt 300 van de 400 Nederlandse gemeenten als lid en bestuurt rechtstreeks
de doorontwikkeling van de verwijsindex van MULTIsignaal, met budget dat jaarlijks door MULTIsignaal beschikbaar wordt gesteld. Zij organiseert gezamenlijk met regio’s en gemeenten symposia en
netwerkbijeenkomsten. Zij adviseert ministeries en gemeenten over zaken aangaande de verwijsindex.
De GVMS is op 29 september 2009 opgericht. De vereniging bestaat uit een bestuur, gebruikerscommissie, kascommissie en jaarlijks vindt de algemene ledenvergadering plaats.

Activiteiten, producten en diensten van MULTIsignaal
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Feiten en cijfers MULTIsignaal verwijsindex

2010
>30.000

70% VAN DE NEDERLANDSE GEMEENTEN IS
KLANT VAN MULTISIGNAAL

PROFESSIONALS GEBRUIKEN
VERWIJSINDEX MULTISIGNAAL

>10.000
REGISTRATIES
PER MAAND

>2.000
MATCHES

>3.500

DEELNEMENDE
INSTANTIES

MULTIsignaal onder drempelwaarde aanbesteding
Aanbestedingswet 2012

€ 209.000,- (EXCL. BTW)

MULTIsignaal
= een overheidsopdracht
MULTIsignaal levert gemeenten op
basis van een overeenkomst de lokale
verwijsindex, welke is aangesloten op
de Landelijke verwijsindex. Daarnaast
levert MULTIsignaal een totaalconcept
met diverse diensten, activiteiten en
producten om het gebruik van de
verwijsindex te bevorderen (overeenkomstig de Jeugdwet hoofdstuk 7). Het
product en de diensten die MULTIsignaal levert, zijn een overheidsopdracht
zoals bedoeld in de Aanbestedingswet
2012.

NATIONALE PROCEDURES
EIGEN INKOOP RICHTLIJNEN
GIDS PROPORTIONALITEIT

GROOTTE OPDRACHT
BATEN EN LASTEN BEPAALDE PROCEDURE
OMVANG EN STRUCTUUR MARKT
GEOGRAFISCHE LIGGING, PLAATS EN
UITVOERING.

=lager dan € 209.000,-

vrijheid zelf te beslissen

criteria overeenkomst

Een aanbestedende dienst is onder
meer verplicht een overheidsopdracht
Europees aan te besteden, indien de
Europese
drempelwaarde
wordt
overschreden. Voor overheidslichamen
niet zijnde de Staat der Nederlanden
geldt tot en met 31 december 2017 voor
leveringen en diensten als drempelwaarde een bedrag van € 209.000,(excl. BTW). De vergoeding die MULTIsignaal verlangt voor haar diensten
blijft bij alle gemeenten onder deze
Europese drempelwaarde.

Wanneer niet Europees aanbesteed
hoeft te worden, staat het aanbestedende diensten vrij om al dan niet te
kiezen voor één van de nationale
procedures, één en ander afhankelijk
van het bepaalde in de eigen inkooprichtlijnen (mits vastgesteld) en de Gids
Proportionaliteit.

Wanneer een overheidsopdracht op
grond van de Aanbestedingswet en
aanverwante
regelgeving
wordt
aanbesteed, dient de aanbestedende
dienst te allen tijde op basis van
objectieve criteria te kiezen voor de
wijze waarop zij voornemens is de
overeenkomst tot stand te brengen.
Deze criteria zijn onder andere de
grootte van de opdracht, de baten en
de lasten van een bepaalde procedure,
de omvang en structuur van de markt,
en de geografische ligging van de
plaats van uitvoering.

ERVARING DESBETREFFENDE SECTOR
OMVANG EN INFRASTRUCTUUR VAN
ONDERNEMING
TECHNISCHE EN PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN ONDERNEMING

criteria ondernemers
Eveneens op basis van objectieve
criteria moet zij een keuze maken
welke ondernemer of ondernemers
worden toegelaten tot de procedure.
Deze criteria zijn onder andere eerdere
ervaring in de desbetreffende sector,
omvang en infrastructuur van de
onderneming, en technische en
professionele vaardigheden van de
onderneming.
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