
Verwijsindex Noord Holland Noord
 

‘De verwijsindex kan de 
puzzel compleet maken’

‘Dé tool om de 
samenwerking 
te verbeteren’

Een van de belangrijkste (landelijke) tools voor het vroegtijdig signale-
ren van problemen is de Verwijsindex Noord Holland Noord (VIN). 
De tool is nog vrij nieuw en wordt in Noord-Holland gepromoot door 
Sanne de Moel en haar collega Nicky Hoogervorst. De Moel gaf tijdens 
de PO-bijeenkomst in Schagen een korte presentatie over de verwijs-
index en Hoogervorst deed hetzelfde tijdens het Groot Bestuurlijk 
Overleg. En dat was nodig, want er blijkt verwarring over wat deze 
verwijsindex precies is en wat hij doet. Dat kan aan de naam liggen: 
de verwijsindex is namelijk géén verwijstool.

Digitaal register
De verwijsindex is een digitaal contactsysteem voor professionals, die soms onwetend 
van elkaar met een zorg rondom een kind of meerdere kinderen uit hetzelfde gezin 
worden geconfronteerd. De Moel legt uit: ‘Niet iedereen weet wie met welk kind bezig is. 
De verwijsindex zorgt voor afstemming, maakt een puzzel soms compleet en zorgt ervoor 
dat een gezin bij een verhuizing niet van de radar verdwijnt.’ Doel van de verwijsindex is 
partijen bij elkaar te brengen. Geven twee partijen hun betrokkenheid aan met een 
signaal, dan kunnen zij contact met elkaar opnemen en samenwerken. Zo kan worden 
voorkomen dat verschillende partijen met hetzelfde gezin bezig zijn en dat niet van elkaar 
weten. Ook kunnen meerdere (kleine) signalen in het VIN aanleiding zijn actie te onder-
nemen. De signalen op zich zijn misschien klein en geen aanleiding voor het signaleren 
in de VIN, maar samen wijzen ze soms op een groter probleem. 

Kind centraal
Dankzij de Verwijsindex komt het kind centraal te staan en worden de zorgen van 
verschillende kanten benaderd. De Moel weet dat het lijntje tussen de verschillende 
instanties vaak ontbreekt. De verwijsindex reikt ze de hand om voor elkaar duidelijk 
te krijgen of en zo ja wat er al gaande is rondom een kind of gezin. De VIN faciliteert 
zo het contact tussen betrokken partijen en de instellingscoördinator ziet toe op een 
tijdige afstemming. Let wel: de verwijsindex is ‘slechts’ een registratietool. De verant-
woordelijkheid om vervolgens actie te ondernemen ligt bij de betrokkenen. 

Veel te winnen
De verwijsindex is volgens De Moel en Hoogervorst dé tool om de samenwerking te 
verbeteren. Duidelijk is wel dat in heel Noord-Holland nog wel wat te winnen. School 
en leerkracht spelen een belangrijke rol in het vroeg en goed signaleren van problemen. 
‘Leerkrachten kennen de kinderen in hun klas heel goed, zij hebben veel contact met ze. 
Het zou mooi zijn als zij en IB’ers het belang van de verwijsindex inzien.’ Hoogervorst 
vult aan: ‘Het succes van de verwijsindex staat of valt bij het gebruik ervan. Hoe meer 
we de tool gebruiken, hoe minder gevallen onder de radar blijven.’
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