Esther Meijer, gemeentelijk
accounthouder Verwijsindex
Esther Meijer is beleidsadviseur jeugd voor de gemeente
Goeree-Overflakkee. Vanuit deze rol is ze sinds 2015
betrokken bij de VIR. De gemeente heeft een wettelijke taak
om het gebruik van de VIR te stimuleren en te borgen, zowel
bij interne als externe partijen. Voor deze taken wordt Esther
sinds enkele jaren ondersteund door de inhuur van
MULTIsignaal. Dit heeft ervoor gezorgd dat er meer
continuïteit aan de borging van de VIR gegeven wordt. Lees
hier meer over haar ervaring.

De VIR door de jaren heen

Wat kan er beter?

Voorheen ging de gemeente er vanuit dat de voelsprieten van
professionals voldoende waren om zelf te bepalen wanneer de
VIR gebruikt moet worden. Toen ik de VIR in mijn portefeuille
kreeg, zag ik echter de noodzaak van het bieden van kaders.
Op deze manier was duidelijk wanneer organisaties gebruik
konden maken van de VIR en bestond er ook geen excuus
meer om er niet mee te werken. We hebben het gebruik van de
VIR op laten nemen in organisatieprofielen en zijn met iedere
organisatie de meerwaarde van het systeem op papier gaan
zetten. Op deze manier is het voor medewerkers binnen een
specifieke organisatie altijd duidelijk, wanneer zij wel of niet
behoren te signaleren. Daarnaast is team Jeugd & Gezin door
de jaren heen steeds meer betrokken geraakt, wat zorgt voor
een fijne samenwerking met andere partijen.

Om samen te werken is er vertrouwen in de andere partij
nodig, deze tijd is er niet altijd. Hierdoor mist het systeem van
de VIR soms wat draagvlak. Ik zie dat deze uit een bepaalde
werkload naar voren komt, toch adviseer ik organisaties
blijvend te committeren. Daarom gaan we graag in gesprek
met organisaties die nog niet optimaal van de VIR gebruik
maken. Waar hapert het nu en wat heb je nodig om het wel te
gebruiken? Wanneer een organisatie langere tijd geen gebruik
maakt van de VIR, mis je toch iemand in de schakel. Dit
demotiveert weer voor andere organisaties. Om de keten
sluitend te krijgen is het van belang dat iedereen er mee werkt.

Om de continuïteit te waarborgen hebben we echter gemerkt
dat er bij herhaling aandacht voor de VIR nodig is. Het is een
illusie dat het gebruik na implementatie voldoende blijft
hangen. Daarom worden er binnen de regio trainingen
gegeven en hebben de gemeentelijke accounthouders
frequent contact met de aangesloten organisaties.
De meerwaarde van de VIR
De VIR is het ideale instrument om, wanneer je zorgen hebt bij
een jongere, alle betrokkenen in kaart te brengen. Vaak wordt
er gezegd “we weten wel, wie dat zijn”, maar je weet niet van
iedereen wat de caseload is en al zeker niet van andere
organisaties. Gezamenlijkheid kan veel uithalen, hiermee ga je
echt om de jongeren en om het systeem van het gezin staan,
waar volgens mij nog te veel zorg en begeleiding individueel
ingezet wordt. Als professionals op hun eigen eilandje blijven
zitten, komt de zorg nooit samen. Juist voor multiproblem
gezinnen moet je de zorg gaan samenbrengen en op elkaar
afstemmen. Doe je dit niet, dan raak je gezinnen kwijt.

Ondertussen in de tweede kamer
Afgelopen december is er een motie aangenomen om de
wettelijke verplichting van de VIR uit de jeugdwet te halen. Als
regio zijn wij het hier niet mee eens. Samen met andere regio’s
is er een pleidooi opgesteld en verstuurd naar VWS en VNG.
Ook wethouder Bruggeman van Goeree-Overflakkee heeft dit
pleidooi ondertekend. Hij heeft vaker aangegeven dat de VIR
essentieel is om de hele keten van professionals rondom een
gezin inzichtelijk te krijgen. Ik draag ook namens hem het
belang van de VIR uit binnen en buiten de regio.
Waar we het als regio Goeree Overflakkee wel mee eens zijn,
is dat de VIR toe is aan modernisering. De VIR is geen doel op
zich. Het samenwerken rondom een jongere en het gezin wel.
Het moet duidelijk worden bij zowel professionals als ouders
dat de VIR een hulpmiddel is om het netwerk in kaart te
brengen, over de grenzen van de regio heen en over de
verschillende domeinen heen. Samenwerken om ervoor te
zorgen dat de jongere en het gezin in vroegtijdig stadium hulp
en ondersteuning kunnen krijgen.
Meer over de gewenste modernisering lees je hier…

