Verwijsindex CJG’s Regio Noord-Veluwe
Uitgangspunt en doel van de verwijsindex
De verwijsindex heeft als doel dat professionals en organisaties weten wie als professionals
betrokken zijn bij het gezin of jongere. Na overleg met ouders of een jongere kunnen deze
professionals contact met elkaar zoeken en
samenwerken.
Wanneer registratie
Er wordt gebruik gemaakt van de verwijsindex als er
sprake is van een situatie die schadelijk is of op den
duur schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling van de
jeugdige. Registreren hoeft dus niet als er sprake is van
een eenvoudige/enkelvoudige opvoedvraag of
deelname aan een groepsactiviteit of -cursus. Een
uitzondering op dat laatste vormt de cursus ‘Let op de kleintjes’.
Hoe registratie
Registratie vindt pas plaats nadat dit besproken is met ouders/jongeren. En als ouders/jongeren
bezwaar hebben, vindt er geen registratie plaats, tenzij de medewerker inschat dat registratie
noodzakelijk is. Er vindt altijd registratie plaats als de ontwikkeling van een kind ernstig in het geding
is. Ook dan vindt de registratie pas plaats nadat het besproken is met de betrokkenen.
Het registreren is een wettelijk recht van de professional en geen wettelijke verplichting. Dit houdt in
dat een hulpverlener niet iedereen in de Verwijsindex moet registreren. Tegelijk, als de ontwikkeling
van een kind ernstig in het geding is, kan een hulpverlener gebruik maken van zijn recht om te
registreren.
Wat wordt er geregistreerd
In de Verwijsindex wordt alleen geregistreerd DAT een professional betrokken is bij een gezin of
jongere. Een registratie omvat daarom alleen:
• identificatiegegevens van de jongere (BSN),
• identificatiegegevens van de meldende instantie,
• datum van de melding en
• contactgegevens van de meldende instantie.
Dus geen informatie over de problematiek, of verslagen van gesprekken etc. Deze blijven onderdeel
van het dossier.
Mocht er een match zijn, dus twee of meerdere personen hebben dezelfde persoon geregistreerd in
de verwijsindex, dan wordt er contact met andere professionals gezocht na overleg met de ouders of
jongere.
Meer informatie over de Verwijsindex is te vinden op https://handreikingmelden.nl.
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