De krachten
bundelen voor
een beter resultaat
In uw werk heeft u veel te
maken met opgroeiende
kinderen en jongeren.
Sommige van hen krijgen al
op jonge leeftijd te maken
met problemen waar ze zelf

persoonsgegevens zijn opgenomen. Zij kunnen verzoeken om
een correctie van de persoonsgegevens of bezwaar aantekenen
tegen opname van de persoonsgegevens in de Verwijsindex. De
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente waarin de
jongere woont. Kijk voor meer informatie over het beheer van
de gegevens in de Verwijsindex op www.verwijsindex-nml.nl.

moeilijk uitkomen. Gelukkig
zijn diverse organisaties in de
regio betrokken bij ondersteuning en begeleiding van
deze kwetsbare doelgroep.
Om de onderlinge samenwerking tussen deze organisaties
te optimaliseren is er nu de
Verwijsindex Noord-Midden
Limburg. De Verwijsindex
helpt betrokken hulpverleners
om zo vroeg mogelijk met
elkaar in contact te komen.
Hierdoor kan hulp eerder,
beter en efficiënter op elkaar
worden afgestemd.

www.verwijsindex-nml.nl

Wie doen mee?
De regio Noord- en Midden-Limburg wil graag zoveel mogelijk
professionals aansluiten op de Verwijsindex. Hoe meer organisaties met elkaar samenwerken, hoe beter de hulp voor kinderen
en jongeren in de regio. Op dit moment werkt al een groot
aantal organisaties samen in de Verwijsindex Noord-Midden
Limburg, waaronder de jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk
werk, MEE, Bureau jeugdzorg, Leerplicht en bureau Halt.
Een actueel overzicht van aangesloten organisaties vindt u op
www.verwijsindex-nml.nl

Extra informatie
Wilt u meer weten of zich aanmelden voor gebruik van de
Verwijsindex Noord-Midden Limburg? We horen graag van u.
Neem contact met ons op via info@verwijsindex-nml.nl of
kijk op www.verwijsindex-nml.nl.

Samen

kunnen we
meer betekenen

“De regio Noord- en MiddenLimburg wil graag zoveel
mogelijk professionals aansluiten op de Verwijsindex.

4. Inhoudelijke informatie over de jongere wordt tijdens
(telefonisch) overleg met elkaar uitgewisseld. Afhankelijk
van uw beroepsgroep gelden hierbij de gebruikelijke
regels voor privacy.
5. Vervolgens maakt u samen met de andere hulpverlener(s), de
jongere kind en/of zijn ouders afspraken voor de beste hulp.

Wanneer een signaal afgeven?
“De Verwijsindex helpt
betrokken hulpverleners om
zo vroeg mogelijk met elkaar
in contact te komen.”

“Het doel van de
Verwijsindex is te
komen tot één
hulpplan op maat.”

Een handreiking voor signaleringscriteria vindt u op
www.handreikingmelden.nl. Deze criteria kunt u als basis
gebruiken voor uw eigen afweging om een melding te
doen in de Verwijsindex. Daarnaast zijn er organisaties die
aanvullend eigen criteria hanteren.

Betrokkenheid kind en ouders
Een handig hulpmiddel
voor professionals
De Verwijsindex Noord-Midden Limburg is een systeem waarin
u en overige hulpverleners, begeleiders en leerkrachten vroegtijdig een signaal kunnen afgeven over kinderen en jongeren
tussen 0 en 23 jaar. De aanleiding daarvoor kan verschillen
van problemen op het gebied van onderwijs, zorg en veiligheid
tot sociale ontwikkeling. Zodra ook een andere organisatie
over hetzelfde kind een signaal in de Verwijsindex afgeeft,
ontvangt u automatisch een bericht. Vervolgens kunt u samen
de hulp op elkaar afstemmen of hulp in gang zetten. Het doel
van de Verwijsindex is te komen tot één hulpplan op maat.

Zo werkt het
De Verwijsindex werkt in vijf overzichtelijke stappen.
We zetten ze voor u op een rij.
1. U maakt zich als hulpverlener of begeleider zorgen over
een jongere en weegt dit signaal af.
2. U geeft hierover een signaal af in de Verwijsindex. Alleen
algemene persoonsgegevens (naam, adres en geboortedatum) van de jongere worden opgenomen. De reden van
signalering wordt dus niet geregistreerd.
3. Wanneer een tweede of volgende hulpverlener ook een
signaal afgeeft over de betreffende jongere, komt automatisch een match tussen de betrokken organisaties tot
stand. U en de andere hulpverlener(s) ontvangen van
elkaars signalering een bericht.
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Als de jongere ouder is dan 12 jaar wordt hij actief bij het
overleg over zijn hulpverlening en mogelijke vervolgstappen betrokken. Is hij jonger dan 16 jaar dan worden ook
zijn ouders hier bij betrokken.

Toestemming en inzage
Signalering in de Verwijsindex gebeurt met kennisgeving
aan de ouders en/of de jongere zelf. In het belang van de
jongere kunt u ook zonder kennisgeving een signaal afgeven.
Overleg na een match gebeurt na toestemming van de
ouders en/of jongere, zoals gebruikelijk is binnen de huidige
regelgeving rond privacy. Ook hierbij geldt dat in uitzonderlijke situaties, in het belang van de jongere, overleg kan
plaatsvinden zonder toestemming. De persoonsgegevens van
de jongere worden alleen verstrekt aan organisaties die ook
een signaal over dezelfde jongere hebben afgegeven.
U kunt het systeem dus niet gebruiken om signalen op te
zoeken. De ouders of de jongere kunnen zelf vragen welke

