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Fasen aansluitprocedure 

Dit document geeft u inzage in het proces dat uw organisatie doorloopt als u wilt aansluiten op de verwijsindex. Als 
u nog aanvullende vragen heeft, kunt u contact opnemen met relatiebeheerders Rima Civi, Frieda van Ruijven en 
Karin Boersma. 
 
1. Kennismakingsgesprek 
In een eerste informerend gesprek wordt door de relatiebeheerder uitleg gegeven over de verwijsindex en wordt 
bepaald wat de verwijsindex kan betekenen voor de organisatie en de medewerkers. Als uw organisatie besluit te 
gaan aansluiten op de verwijsindex wordt met u afgesproken wie de toetredingsverklaring gaat tekenen en welke 
stappen er vervolgens worden doorlopen. Hiervoor kunnen meer gesprekken nodig zijn. Zodra de 
toetredingsverklaring is ondertekend, wordt samen met u het aansluitingstraject gepland. 
 
2. Profiel opstellen  
U wordt uitgelegd wat een profiel is en wat de functies zijn van een profiel. Uw organisatie is verantwoordelijk voor 
het op te stellen profiel. Het profiel kan tijdens het aansluitproces worden bijgesteld. Voor de aandachtpunten bij 
het opstellen van het profiel hierover verwijs ik u naar het document ‘Leidraad voor het opstellen van een profiel’. 
Het profiel wordt zorgvuldig met u doorgesproken. Het is van belang dat te maken afspraken goed zijn afgestemd 
op regionaal geldende afspraken. De technische voorbereidingen gaan nu ook van start en bepalen mede de 
termijn waarop daadwerkelijk aangesloten kan worden. Met grote organisaties wordt de mogelijkheid van 
automatisch signaleren middels een koppeling besproken. De relatiebeheerder bewaakt de voortgang van het 
aansluitingstraject. 
Ook wordt met u besproken hoe de medewerkers die betrokken zijn in het proces van signaleren worden 
geïnformeerd en welke communicatiemiddelen hiervoor zullen worden ingezet.  
 
3. Instrueren 
De medewerkers die in de toekomst gaan signaleren in de verwijsindex wordt uitleg gegeven hoe de verwijsindex te 
gebruiken. Dit kan in de vorm van een training, presentatie of workshop. De medewerkers krijgen na de instructie 
een gebruikersmap uitgereikt. In deze gebruikersmap is alle informatie over het gebruik van de verwijsindex 
duidelijk terug te lezen. In principe worden binnen 5 werkdagen na de instructie de gebruikersgegevens voor de 
medewerkers aangemaakt. Zij ontvangen hun inloggegevens per e-mail. De medewerkers krijgen deze 
inloggegevens pas na de instructie om zorg te dragen voor de juiste wijze van signaleren in de verwijsindex. 
 
4. Inbedding 
Nadat een organisatie is aangesloten op de verwijsindex wordt het signaleren een aantal maanden gemonitored 
door de relatiebeheerder om na te gaan of het signaleren duidelijk is en of afspraken moeten worden aangepast. 
Het kan nodig blijken een extra instructie in te zetten als er nog onduidelijkheid is over de procedure. Als gebruikers 
niet signaleren in de verwijsindex zal worden bekeken wat de oorzaak daarvan is. Om zorg te dragen voor aandacht 
voor de verwijsindex binnen uw organisatie is het van belang hier een medewerker (een ambassadeur) 
verantwoordelijk voor te stellen. Hierover is meer informatie te vinden in het document ‘Functiebeschrijving 
ambassadeur/ instantiebeheerder’.  
 
5. Borging 
De relatiebeheerder van de verwijsindex bekijkt samen met u welke meerwaarde signalen en matches in de 
verwijsindex hebben voor uw organisatie en de organisaties waarmee u samenwerkt. De relatiebeheerder denkt 
met u mee om het signaleren en het volgen ervan onderdeel te laten uitmaken van de werkprocessen in uw 
organisatie. 


