Verwijsindex Midden Nederland

Uitnodiging symposium ‘Verwijsindex: steek uw licht op!’
Beste lezer,
Op 25 januari 2018 was het symposium ‘verwijsindex: samenwerking zichtbaar’. Het was een groot succes
met 100 deelnemers en een gemiddelde score van een 4 uit 5. Er was behoefte aan een terugkeer en
daarom nodigen we u graag uit voor het 2e symposium ‘verwijsindex: steek je licht op’ op
donderdagmiddag 7 februari 2019.
De middag zal in het teken staan van de verwijsindex in al zijn facetten. U krijgt informatie over nieuwe
ontwikkelingen, verdere achtergrondinformatie en er zijn workshops voor elke doelgroep die met de
verwijsindex te maken heeft: bestuurders, beleidsmedewerkers, teamleiders, coördinatoren en
uitvoerders. Op deze manier kunt u uw licht opsteken m.b.t. verschillende onderwerpen rondom de
verwijsindex en samenwerking.
Globaal programma
• 12:30 - 13:00 uur: inloop
• 13:00 - 13:15 uur: welkom
• 13:15 - 14:10 uur: Kim van Laar van Team Kim
• 14:15 - 15:15 uur: workshopronde 1
• 15:15 - 15:45 uur: pauze
• 15:45 - 16:45 uur: workshopronde 2 + afsluiting
• 16:45 - 17:30 uur: borrel en netwerken
Team Kim
Stichting Stop Kindermishandeling - project Team Kim, geeft voorlichting over kindermishandeling aan
professionals, jongeren en kinderen in Nederland vanuit verhalen van ervaringsdeskundigen (jong
volwassenen) zelf. Aan de hand van haar persoonlijke verhaal over kindermishandeling gaat Kim van Laar
tijdens het symposium met het publiek in gesprek over: Hoe is het om dit mee te maken? Wat had ik
nodig ? Welke rol hadden preventie en samenwerking kunnen spelen. Wat zijn de gevolgen van
kindermishandeling en waar ligt er kracht?
Workshops
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt een workshop 1 of 2x gegeven. Elke workshop duurt 1 uur.
1. De verwijsindex in de basis: speciaal voor nieuwe professionals, organisaties en beleidsmedewerkers.
De verwijsindex vanaf het begin in woord, beeld en actie. Waarom is de verwijsindex ontstaan, wat
doet het systeem wel en wat doet het systeem niet? Wie heeft welke verantwoordelijkheid m.b.t. de
verwijsindex in het gehele samenwerkingsveld? NIEUW
Doelgroep: nieuwe professionals, organisaties en beleidsmedewerkers en overig geïnteresseerden
Wie: Simone Langerak (regio-coördinator verwijsindex Utrecht-West, Utrecht Lekstroom en UtrechtZuidoost)
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2. Wettelijk kader, privacy etc.: hoe is de verwijsindex opgenomen in de wet, waar dien je rekening mee
te houden? Wat als een ouder / jongere het niet eens is met de registratie? Wat is de relatie met de
AVG, de Wet Meldcode, de Jeugdwet etc. Een workshop waarin wet- en regelgeving wordt uitgelegd
en waar u vragen kunt stellen over de wettelijke kaders van de verwijsindex. HERHALING 2018, andere
opzet
Doelgroep: instantiebeheerders, gemeentelijk coördinatoren, beleidsmedewerkers en overig
geïnteresseerden
Wie: Erik van der Waal (regio-coördinator Verwijsindex Eemland)
3. Tips en tops uitwisselen met collega’s van binnen en buiten de regio’s: De relatiebeheerder van
Rotterdam verzorgt deze workshop en zal u mee nemen om ervaringen, tips en tops uit te wisselen.
Hoe kunnen gebruikers, instantiebeheerders, gemeentelijk coördinatoren en beleidsmedewerkers hun
bekendheid met het systeem op een laagdrempelige manier inzetten om de verwijsindex nóg beter op
de kaart te zetten? NIEUW
Doelgroep: iedereen
Wie: Doreen Oosterman, regio-coördinator Rotterdam
4. Het gesprek met de ouder en/of de jongere: hoe vertelt u de ouder of de jongere dat u gebruik maakt
van de verwijsindex? Hoe houdt u het kort en duidelijk? Welke tips en tops hebben andere gebruikers?
Concreet en direct aan de slag met gespreksvaardigheden! ANDERE OPZET DAN IN 2018
Doelgroep: iedereen
Wie: Alia Ouaalit en Nicolette Rooijmans (MULTIsignaal)
5. Casuïstiek uit de praktijk: aan de hand van een spel waarbij u zich verplaatst in een andere organisatie
gaat u het gesprek aan over wanneer wel of geen signaal in de verwijsindex, wanneer start u de
meldcode en hoe gaat het dan (fictief) verder? NIEUW
Doelgroep: iedereen
Wie: Kristin Gerritsen (regio-coördinator verwijsindex Utrecht-West, Utrecht Lekstroom en UtrechtZuidoost)
6. Een (gezins-)match... en dan? Wat te doen als er een gezinsmatch ontstaat? Wat kun je zien bij een
gezinsmatch, wie vraag je om toestemming en wat als het gezin niet meer 1 geheel is? Wat is de rol
van jongere van 16+ in een match en wat zijn de gevraagde acties bij het ontstaan van een (gezins-)
match? NIEUW
Doelgroep: iedereen
Wie: Nadia Kadhim (MULTIsignaal, ovb) en Carin Bos (regio-coördinator verwijsindex Utrecht-West,
Utrecht Lekstroom en Utrecht-Zuidoost)
Uiteraard hopen wij op een grote opkomst! U kunt zichzelf opgeven en de voorkeur voor uw workshop
opgeven via: inschrijfformulier 'Verwijsindex: steek uw licht op' 2019
Krijgt u deze uitnodiging als gemeentelijk coördinator, beleidsmedewerker, instantiebeheerder,
bestuurder of vanuit een andere leidinggevende functie? We stellen het zeer op prijs als ook professionals
aanwezig zijn, die met de verwijsindex werken. Stuurt u de mail vooral door naar gebruikers binnen uw
organisatie zodat ook zij hun licht kunnen komen opsteken!
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U bent van harte welkom op 7 februari 2019 bij:
Het MeetingDistrict
Blokhoeve 2
3438 LC NIEUWEGEIN

VOL = VOL, dus wees er snel bij!
Het streven is naar een gemêleerd gezelschap van bestuurders, beleidsmedewerkers, gemeentelijk coördinatoren,
locatiebeheerders, management én gebruikers. Indien nodig, kan de organisatie inschrijvingen op de reservelijst plaatsen om een
goede verdeling mogelijk te maken.

