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De Lokale VerwijsIndex (LVI) is een digitale tool voor
professionals die werken met (gezinnen met) kinderen
en jongeren van 0 tot 23 jaar. Met de LVI maken professionals die betrokken zijn bij jeugd en gezin tijdig aan
elkaar bekend dat zij zich zorgen maken en dat zij contact
zoeken met andere betrokkenen bij het (gezin van het)
kind. Zo kunnen zij vroegtijdig samenwerken op gezinsniveau en samen met de ouders en het kind een integraal
ondersteuningsplan maken of het huidige aanpassen.

Een goed werkende Lokale VerwijsIndex
jeugd (LVI) staat of valt met de bekendheid en het daadwerkelijk gebruik ervan.
Maar wanneer gebruik je de verwijsindex
en meld je je betrokkenheid en wanneer
niet? Welke gegevens geef je door en
waar vind je de verwijsindex? Deze handreiking helpt je op weg. Maar bekijk eerst
dit filmpje: www.verwijsindex.tv/ouders
Hoe werkt de Lokale VerwijsIndex?
Als een professional zijn of haar
betrokkenheid bij het kind/de jongere
aangeeft in de verwijsindex en er zijn ook
andere professionals betrokken, dan krijg
je daarvan bericht. Daarna leg je contact
met elkaar.
De verwijsindex bevordert op deze manier
een vroegtijdige coördinatie en afstemming van de ondersteuning rond het kind/
de jongere en eventueel het gezin.

Wie kunnen een melding doen van
betrokkenheid in de LVI?
Dat zijn professionals in de jeugdhulpverlening, zorg, welzijn, onderwijs, werk en
inkomen en politie en justitie.
Wanneer meld ik mijn betrokkenheid bij
het kind in de LVI?
In de wet staat: “Een meldingsbevoegde
meldt een jeugdige aan in de verwijsindex
indien hij een ‘redelijk vermoeden’ heeft
dat ‘de noodzakelijke condities voor een
gezonde en veilige ontwikkeling van de
jeugdige daadwerkelijk wordt bedreigd’.
Dat betekent dat er sprake moet zijn van
een situatie waarbij je als betrokkene zorgen hebt om het kind. Je wilt vroegtijdig
signaleren en in overleg met andere betrokkenen bespreken wat er nodig is om
een gezonde ontwikkeling te waarborgen.
Hiermee wil je voorkomen dat de leef-
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situatie van het kind een schadelijk of
belemmerend effect heeft op de ontwikkeling en/of dat de ontwikkeling van het
kind (in de toekomst) bedreigd wordt. In
beide gevallen moet je als betrokkene een
gegrond vermoeden hebben.
Hoe maak ik de keuze of ik een melding
doe of niet?
Er is geen simpele aanwijzing te geven
wanneer er wel of niet gemeld mag
worden; elke situatie is uniek en elke keer
zal je een professionele afweging moeten
maken. Daarom: Melden mag, afwegen
moet! In de bijlage vind je een afwegingskader rond vijf leefgebieden. Dat helpt je
om een goede afweging te maken.
Wie heeft inzage in de
persoonsgegevens?
Het is belangrijk dat iedereen erop kan
vertrouwen dat met de gegevens in de
verwijsindex zorgvuldig wordt omgegaan. Daarom is een aantal maatregelen
genomen dat een zorgvuldige omgang
met persoonsgegevens waarborgt. In de
wet is bijvoorbeeld geregeld dat het gebruik van de verwijsindex past binnen de
Wet Bescherming Persoonsgegevens en
zijn er afspraken gemaakt over de beveiliging van de verwijsindex. Alleen professionals die betrokken zijn bij kinderen,
krijgen met een autorisatie toegang tot
het systeem.
Welke gegevens staan in de LVI?
In de verwijsindex worden uitsluitend
algemene persoonsgegevens opgeslagen:
naam, adres, geslacht, geboortedatum,
Burgerservicenummer, en de contactgegevens van de professional. De

professional die zich zorgen maakt,
registreert alleen bovenstaande gegevens
in de verwijsindex. Inhoudelijke informatie
over de problematiek of diagnose wordt
niet in de verwijsindex vermeld.
Moeten ouders en kind
toestemming geven?
Toestemming is niet nodig, maar een
melding in de verwijsindex gebeurt altijd
met kennisgeving aan de ouder/verzorger
of aan de jongere zelf, tenzij dit niet in
het belang is van de jongere. Begeleiders
betrekken ouders (en jongeren) nauw
bij de begeleiding. De informatie in de
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verwijsindex wordt daarom ook met de
ouders en/of de jongere gedeeld.

In Zwolle noemen wij het Lokale VerwijsIndex. (LVI) Deze is gekoppeld aan VIS2.

In de bijlage vind je een gesprekstips om
aan ouders, jongeren te vertellen dat je
een melding gaat doen in de verwijsindex.

Krijg ik ook een melding van betrokken
professionals buiten Zwolle?
Ja. Dat komt omdat de de Lokale VerwijsIndex jeugd Zwolle is gekoppeld aan de
landelijke verwijsindex.

Krijg ik ook een melding als een ander
kind uit het gezin in LVI is geregistreerd?
Ja. Ook als in de verwijsindex hetzelfde
adres of dezelfde ouder is opgenomen,
krijg je een melding.
Hoe lang blijven gegevens in het LVI?
Maximaal vijf jaar nadat er geen meldingen meer zijn geweest over een kind.
Hoe krijg ik toegang tot het LVI?
Alleen betrokkenen met een autorisatie
en een inlogcode krijgen toegang tot
www.vis2.nl Wijzingen en nieuwe aanmeldingen kunnen doorgegeven worden
aan de coördinator LVI. De gegevens
worden dan geactualiseerd of er worden
(nieuwe) inloggegevens verstrekt.
Zijn er ook andere verwijsindexen?
Ja, dat kan, maar het zijn vooral andere benamingen die gebruikt worden.
Zoals: Verwijsindex Risico jongeren (Vir);
Vangnet Informatie en SamenwerkingsSysteem (VIS).

Waar kan ik een instructie krijgen om het
LVI goed in te vullen?
Elke deelnemende organisatie traint de
eigen medewerkers om het systeem goed
te gebruiken. Zij kunnen hierbij gebruik
maken van deze handreiking en indien
wenselijk een instructie krijgen van
Link2control, de organisatie die de
verwijsindex heeft ontwikkeld.
In overleg met de coördinator wordt overlegd wat de betreffende organisatie nodig
heeft om de verwijsindex goed te kunnen
implementeren.
Wie zijn de contactpersonen?
Karin Otten Teamleider SWT Zuid
Marieke Wester coördinator LVI
Waar vind ik meer informatie?
www.verwijsindex.tv

Colofon
Deze folder is voor professionals die werken met of voor jeugd en gezin.
Bij deze folder horen twee flyers: Afwegingskader Lokale VerwijsIndex jeugd Zwolle en
Gesprektips Lokale VerwijsIndex jeugd Zwolle.
Voor ouders en jongeren zijn folders over de verwijsindex beschikbaar.
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