Signaleringscriteria
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Meldrecht
Het belang van de jeugdige vooropgesteld, is het doel van de Verwijsindex om bij (toekomstige)
bedreigingen en risico’s van een goede ontwikkeling naar volwassenheid, tijdig de betrokken
professionals in beeld te brengen en samen met de jeugdige en/ of wettelijk vertegenwoordigers één
plan te realiseren.
Wat bedoelen we met bedreigingen, risico’s en tijdig? Het ministerie voor Jeugd en Gezin heeft in
2009 de ‘Handreiking voor het melden aan de Verwijsindex’ ontwikkeld en geeft aan dat de
Verwijsindex dient als een preventief werkend netwerkinstrument voor professionals met gedeelde
zorg (vanuit diverse leefgebieden).
Signaleringsbevoegden hebben een meldrecht. Dat betekent dat er op basis van een professionele
afweging, uitvoering gegeven moet worden aan de toepassing van de Verwijsindex in de praktijk. De
uitdaging is met name om de vertaalslag te maken van dit meldrecht naar de reguliere interne
werkprocessen van de organisatie. Zoek een logisch moment in de dagelijkse werkzaamheden,
waarop de professional de afweging wel/ niet signaleren kan maken.
Standaardisatie afweging signaleren
Om te voorkomen dat het maken van de afweging het onderspit delft in de veelvoud van
werkzaamheden en/ of onvoldoende aandacht krijgt, is het aan te raden, naast het hanteren van de
professionele afweging en de verwijzing naar www.handreikingmelden.nl, per (type) organisatie de
afweging te standaardiseren. Een ondergrens. In welke gevallen zou het vreemd zijn indien er géén
signaal wordt afgegeven (bij welke doelgroep/ type cliënten/ bij welke mate van problematiek/ op
welk punt in het werkproces)? Denk bijvoorbeeld aan jeugdige die onder toezicht gesteld zijn (OTS)
of waar sprake is van veelvuldig schoolverzuim. Een aantal voordelen;
-

Standaardisatie stimuleert het gebruik. Men krijgt ervaring in het werken met de
Verwijsindex.
Het management/ de directie staat achter het concept van vroegsignalering en heeft een
duidelijke verwachting rondom het gebruik uitgesproken.

Het geniet de voorkeur om de onderbouwing voor deze standaardisatie vast te leggen in het
Organisatieprofiel. Tegelijkertijd is wel van belang dat het mogelijk moet zijn dat de
signaleringsbevoegde o.b.v. opt-out in bijzondere gevallen per jeugdige de afweging moet kunnen
maken om niet over te gaan tot het afgeven van een signaal.
Vroegsignalering
Een vaak onderbelicht onderdeel van de meldcriteria http://www.meldcriteria.nl/web/over is de
zinsnede1 dat het niet alleen om huidige risico’s gaat, maar ook om de situaties die de jeugdige in de
toekomst kunnen belemmeren/ beschadigen. Met name dit laatste maakt dat vroegsignalering niet
alleen mogelijk is, maar gezien de doelstelling van de verwijsindex juist wenselijk.
Laat een onderbuik gevoel niet sluimeren, maak het concreet.

1

“Dat er sprake moet zijn van een situatie die nu al een schadelijk of belemmerend effect heeft op de ontwikkeling van de
jeugdige en/of dat de ontwikkeling van de jeugdige bedreigd wordt (met andere woorden in de toekomst belemmerd of
beschadigd kan raken).”
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