J

Stelselwijziging Jeugd

Factsheet
Collectieve Opdracht
Routeer Voorziening
Februari 2014

In het nieuwe jeugdstelsel, per 1 januari 2015, krijgen gemeenten en justitie organisaties verschillende verantwoordelijkheden bij
de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering, maar met één gezamenlijke opgave: het tegengaan van recidive en
het bevorderen van een veilige omgeving voor jeugdigen om te kunnen opgroeien. Efficiënte en effectieve informatie uitwisseling
tussen betrokken partijen is essentieel; de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) regelt hierin het (formele)
berichtenverkeer.
Samenwerking in deze ketens vereist eenduidige afspraken over de informatie uitwisseling; als alle betrokken partijen separaat
onderlinge afspraken maken leidt dit tot extra administratieve lasten, minder overzicht, mogelijke rechtsongelijkheid en meer
kans op fouten in de uitvoering.
In deze factsheet leest u hoe en wanneer partijen waaronder gemeenten moeten zijn aangesloten om informatie uit te wisselen
over de kwetsbare jongeren in deze keten.

Wat is de CORV?

Wat betekent de CORV in de keten?

De Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) is een
digitaal knooppunt dat zorgt voor de elektronische afhandeling
van het formele berichtenverkeer tussen justitie partijen (de raad
voor de kinderbescherming, de politie, het openbaar ministerie en
de rechtbanken) en het gemeentelijke domein (de gemeenten zelf,
het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling,
de gecertificeerde instellingen en de eventuele gemandateerden).
De aansluiting op en het gebruik van de CORV is verplicht gesteld
in de nieuwe jeugdwet.
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De berichtenuitwisseling via de CORV maakt de uitvoeringsketen
tussen gemeentelijk en justitie domein sluitend; specifiek waar
het gaat om de informatie die voor partijen o.a. in het kader van
jeugdreclassering en jeugdbescherming noodzakelijk is in het
kader van regie en uitvoering. De berichten die worden uitgewisseld, op basis van veelal ‘dat-informatie’ zijn belangrijk.
Het betreft daadwerkelijke opdrachten waarbij actie wordt
verwacht van de ontvangende partij. Een opgelegde jeugdreclasseringmaatregel is voor de ontvangende instelling een opdracht
om het betreffende traject daadwerkelijk te starten. Hier is ook
het woonplaatsbeginsel van belang. Zo kan een gemeente
berichten ontvangen over een jeugdige waarvan zij wel de
zorgplicht heeft omdat de gezaghebbende ouder daar is
ingeschreven, terwijl de jeugdige zelf elders kan verblijven.

Uniformiteit
De CORV berichten worden gestandaardiseerd en geüniformeerd
uitgewisseld tussen alle aangesloten partijen. Voor elk type bericht
wordt één standaard vastgesteld, ten aanzien van inhoud en
kwaliteit. Er worden geen uitzonderingen of afwijkende afspraken
toegestaan.

Veilige en snelle verzending met aflevergarantie
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Waarom de CORV?
In de justitiële jeugdketen zullen gemeenten en justitie nauw
samenwerken en onderling informatie uitwisselen.
Gemeenten krijgen ook nieuwe informatiebehoeften, vanuit
hun regierol via de één gezin – één plan- aanpak. Zo moet elke
gemeente in staat zijn om een verzoek tot onderzoek voor
kinderbeschermingsmaatregelen aan te kunnen vragen bij de raad
voor de kinderbescherming. Omgekeerd moeten gemeenten
berichten kunnen ontvangen vanuit justitie omtrent opgelegde
maatregelen.
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Het elektronische berichtenverkeer garandeert snelle, beveiligde
en gegarandeerde aflevering van privacygevoelige persoonsgegevens. CORV garandeert in elke situatie, onweerlegbaar,
aantoonbaar dat een bericht daadwerkelijk bij de CORV is
aangekomen en is doorgestuurd naar de juiste ontvanger.
Voor aansluiting op de CORV moeten alle partijen beschikken
over een beveiligde elektronische aansluiting.

Geen opslag persoonsgegevens en geen inkijk
De uit te wisselen gegevens kennen een hoge privacygevoeligheid.
De CORV slaat hierom in geen enkele vorm persoonsinformatie op
zodat de mogelijkheid om gegevens in te zien niet bestaat.
Er wordt alleen gerouteerd.

De aanpak
Ontwikkeling en beheer
De CORV is gereed. Voor de beheersituatie wordt een gemeenschappelijk beheerarrangement ingesteld met nog nader te
bepalen verantwoordelijkheden voor alle betrokken organisaties.

Praktijktoets
Van januari tot en met juni 2014 vindt de praktijktoets plaats,
waaronder de acceptatietest van de CORV en pilots met een
aantal betrokken partijen worden uitgevoerd. Gemeenten en
gemeentelijke ICT leveranciers worden nadrukkelijk uitgenodigd
om hieraan deel te nemen om zo in een vroegtijdig stadium kennis
te nemen van de vereisten van CORV en de wijze van aansluiten
evenals de inpassing in de door hen beoogde samenwerkings- en
regieprocessen te beproeven.

Gezien het verplichte karakter van de CORV dient u de stappen om
tot aansluiting te komen voor 1 januari 2015, bij het ingaan van de
nieuwe jeugdwet, te hebben afgerond.

Meer weten of meedoen aan de praktijktoets CORV?
Voor meer informatie en/of indien u geïnteresseerd bent om mee
te doen aan de praktijktoets CORV, kijk op www.voordejeugd.nl,
of neem per mail direct contact op met de projectleider
‘Keteninformatie’, Renate van Drunen, via
r.h.j.van.drunen@minvenj.nl.

Hoe aansluiten op de CORV?
De CORV zal medio 2014 beschikbaar zijn voor aansluiting door
alle betrokken partijen. Zij hebben hierbij zelf de verantwoordelijkheid om de aansluiting op de CORV en de in gebruik name van
het berichtenverkeer te implementeren en te financieren. Ten
behoeve van de aansluiting van en implementatieondersteuning
voor gemeenten heeft de VNG een ondersteuningsprogramma
georganiseerd, dit in samenwerking met het project
‘Keteninformatie’ en het transitiebureau.
De aansluiting op CORV omvat drie hoofdaspecten:

1. Veilige aansluiting met aflevergarantie.
Voor justitie partijen betreft dit een EBV-koppeling (Elektronisch
berichtenverkeer), voor gemeenten is een koppeling vereist op
basis van de landelijke standaard ‘Digikoppeling Melding
(EBMS)’. Dat is dezelfde koppeling die gemeenten hanteren
voor onder meer de aansluiting op de landelijke voorziening
WOZ (LV WOZ).
2. ICT- inrichting. 						
Binnen de lokale ICT-inrichting dienen de noodzakelijke
aanpassingen te worden gedaan om CORV-berichten te kunnen
verwerken. De te maken keuzes hierbij zijn mede afhankelijk
van de lokale standaarden, zoals bestaande ICT-systemen en
de wensen van de lokale gebruikersorganisatie, en
3. Procesinrichting. 					
Naast de technische inrichting zijn ook procesvragen aan de
orde: welke afdeling/functionaris gaat berichten verzenden
en/of ontvangen, naar wie worden ontvangen berichten
doorgestuurd en in welk dossier worden deze opgeslagen?
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