Heeft u bezwaar?
Als u het er niet mee eens bent dat
een professional een signaal over uw
kind in de Verwijsindex plaatst, kunt u
bezwaar maken. Dit doet u door een brief
te sturen aan het College van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente waarin
u woont. In deze brief vertelt u waarom u
vindt dat een signaal in de Verwijsindex niet
nodig is. Het College vraagt aan de professional

Wie doen er mee?
Er zijn sinds de invoering van de Verwijsindex, begin 2010,
steeds meer organisaties die de Verwijsindex gebruiken. Dat
zijn bijvoorbeeld scholen in het voortgezet onderwijs, de

Uw kind in de
Verwijsindex

GGD, gemeenten, maatschappelijk werk, organisaties in de
gezondheidszorg, welzijnswerk, leerplichtambtenaren en
MEE Gelderse Poort. Er sluiten zich steeds meer instellingen
bij de Verwijsindex aan.
Op de website www.verwijsindexgelderland.nl staan alle
deelnemers vermeld.

Wat betekent dat?

waarom hij vindt dat het wel nodig is een signaal
in de Verwijsindex op te nemen. Hierna neemt het
College een besluit. Als het College vindt dat u gelijk
heeft, wordt het signaal verwijderd uit de Verwijsindex.
Als het College vindt dat u geen gelijk heeft, blijft het
signaal in de Verwijsindex staan.

Meer informatie?
Als u vragen heeft over de Verwijsindex kunt u die
stellen aan de hulpverlener die uw kind begeleidt of
bij de gemeente waar u woont. Op de website www.

Informatie over de
Verwijsindex Rivierenland
voor jeugdigen 0 - 23 jaar

verwijsindexgelderland.nl vindt u de contactgegevens van de
gemeenten in de regio Rivierenland en aanvullende informatie
over de Verwijsindex. U kunt ook een mailtje sturen aan
verwijsindex@regiorivierenland.nl. Wij nemen dan contact met
u op.

Colofon
Deze folder is een uitgave van het Centrum voor Jeugd en
Gezin Rivierenland. www.cjgrivierenland.nl
Deze folder is tot stand gekomen in samenwerking met de
Provincie Gelderland.

U heeft deze folder gekregen omdat een docent,

afgeven over uw kind, is dat in de Verwijsindex te zien. Zo kunnen professionals

begeleider of hulpverlener zich zorgen maakt over

overleggen hoe ze uw kind samen sneller en beter kunnen helpen. Als er een signaal

Zijn de persoonsgegevens van uw kind
veilig in de Verwijsindex?

in de Verwijsindex staat, wordt u en in sommige gevallen ook uw kind, hiervan op de

Het is belangrijk dat u erop kunt vertrouwen dat met de

hoogte gesteld.

gegevens van uw kind in de Verwijsindex zorgvuldig wordt

uw kind. Hij wil graag met andere hulpverleners in
contact komen om informatie uit te wisselen en de hulp

omgegaan. Daarom is een aantal afspraken gemaakt.

aan uw kind op elkaar af te stemmen. Hiervoor kan hij de

Wanneer wordt de Verwijsindex gebruikt?

In de wet is bijvoorbeeld geregeld dat het gebruik

De Verwijsindex wordt gebruikt als een professional een probleem of een mogelijk

van de Verwijsindex past binnen de Wet bescherming

risico signaleert. Bijvoorbeeld als de begeleider van uw kind zich zorgen maakt over

persoonsgegevens. Er zijn ook afspraken gemaakt over

De Verwijsindex: waarom?

spijbelen, geldproblemen, gedragsproblemen, criminaliteit, verkeerde vrienden,

de beveiliging van het verwijsindexsysteem.

Met de meeste kinderen en jongeren in de leeftijd van

verslaving of problemen in het gezin.

Elke instelling heeft medewerkers aangewezen die

Verwijsindex gebruiken. In deze folder leggen we uit wat
dat is en hoe dat werkt.

0 tot 23 jaar gaat het gelukkig goed, maar sommigen hebben

nieuwe signalen in de Verwijsindex mogen invoeren.

een beetje extra zorg en aandacht van ‘professionals’ nodig.

Wat staat er in de Verwijsindex?

Zij kunnen niet vrij in het systeem zoeken naar

Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld: de zorgcoördinator op

In de Verwijsindex wordt alleen geregistreerd om wie het gaat: naam, adresgegevens,

informatie over personen. De persoonsgegevens

school, een begeleider, hulpverlener of jongerenwerker. In dat

geslacht en geboortedatum. Meer staat er niet in, dus ook niet om welke reden de

van uw kind worden -als dat noodzakelijk is- alleen

geval kan het zijn dat u met verschillende mensen te maken

professional zich zorgen maakt over uw kind.

verstrekt aan de hulpverleners die zelf een signaal

krijgt. De gemeente vindt het belangrijk dat professionals

over uw kind hebben afgegeven. U kunt erop

elkaar snel kunnen vinden om de hulp en zorg voor uw kind

Wat gebeurt er na een signaal in de Verwijsindex?

vertrouwen dat zij zorgvuldig en vertrouwelijk met

goed op elkaar af te stemmen. De gemeenten in de regio

Vanzelfsprekend blijft de hulpverlener of begeleider uw kind helpen. Pas als er

de informatie omgaan.

Rivierenland hebben zich daarom aangesloten bij de landelijke

een tweede signaal over uw kind (van een andere hulpverlener of instelling) in de

Verwijsindex voor risico’s bij 0- tot 23-jarigen.

Verwijsindex binnenkomt, nemen de hulpverleners contact met elkaar op. Zij wijzen
één persoon aan die ervoor zorgt dat alles goed blijft lopen. Die persoon nodigt u

Hoe werkt de Verwijsindex?
De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals
kunnen aangeven dat zij zich zorgen om een kind maken.
De professional zet alleen naam, adres en woonplaats in de
Verwijsindex. Wanneer meerdere professionals een signaal

daarna uit voor een gesprek over het vervolg.

