De verwijsindex
Soms ondervindt een kind of jongere problemen tijdens het opgroeien. Dan kan het zijn dat
meerdere organisaties tegelijkertijd betrokken zijn bij de hulp van dit kind. Het is belangrijk
dat de organisaties dit van elkaar weten, want dan kan de geboden hulp op elkaar afgestemd
worden. Om dit voor de organisaties mogelijk te maken, is er de Verwijsindex. De
verwijsindex houdt bij of meerdere hulpverlenende instanties contact hebben met hetzelfde
kind of jongere. Zo wordt het voor de betrokken hulpverleners mogelijk gemaakt om met
elkaar in contact te komen om zo de geboden hulp op elkaar af te stemmen. Deze
afstemming tussen organisaties betekent betere en efficiëntere hulp voor de kinderen of
jongeren en hun ouders. Dankzij de Verwijsindex worden deze kinderen en jongeren met
problemen beter gesignaleerd, gevolgd en daar waar nodig ondersteund.
De verwijsindex valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk bepaald door de overheid.
De overheid heeft deze bepaling ingesteld naar aanleiding van voorvallen met kinderen en
jongeren waarbij professionals van verschillende organisaties niet van elkaar wisten dat ze in
hetzelfde gezin werkzaam waren. Met de verwijsindex wilt de overheid meerdere
professionals die zich om het kind of jongere ontfermen, snel tot elkaar brengen. De
verwijsindex is onderdeel van het gemeentelijk jeugdbeleid.
Alleen een professional die door een organisatie als meldingsbevoegd is aangemerkt kan een
kind of jongere signaleren in de verwijsindex. Op het moment dat een kind of jongere extra
zorg nodig heeft kan er een signaal worden afgegeven in de verwijsindex. Wanneer meer
dan één hulpverlener een signaal afgeeft over een kind of jongere, komt automatisch een
match tot stand tussen de betrokken professionals. Zij ontvangen van elkaar een
(match)bericht. De laatste signalerende professional neemt vervolgens contact op met de
eerste professional. Hierbij wordt onderling, volgens de geldende regels, informatie
uitgewisseld. Er wordt bepaald wie de zorgcoördinator voor de betreffende casus is.
Een signalering in de Verwijsindex gebeurt bij voorkeur met mondelinge kennisgeving aan de
ouders en/of aan de jongere zelf. In uitzonderlijke gevallen kan er , in het belang van de
jongere, ook zonder kennisgeving een signaal afgeven worden. De persoonsgegevens
worden alleen verstrekt aan organisaties, die ook een signalering over dezelfde jongere
hebben afgegeven. De ouders of de jongere kunnen zelf vragen welke persoonsgegevens zijn
opgenomen. Zij kunnen bij de gemeente verzoeken om een correctie van de
persoonsgegevens of bezwaar aantekenen tegen opname van deze gegevens in de
verwijsindex. Op de Verwijsindex is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van
toepassing.
Voor meer informatie over de verwijsindex ga naar: www.verwijsindex.tv

