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1 Signaal afgeven
1.1 Knop ‘Nieuw signaal’

Klik hier om een nieuw signaal af
te geven.

1.2 Cliëntgegevens checken
Identificeer een jeugdige aan de
hand van één van de
onderstaande combinaties:





BSN;
Achternaam (zonder
tussenvoegsels), geslacht
en geboortedatum;
Geslacht, geboortedatum,
postcode en huisnummer.

Klik vervolgens op ‘Check’.
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1.3 Signaal afgeven

1. Kies hier een medewerker
van uw locatie die de
contactpersoon van het
signaal zal worden.
2. Klik op ‘Signaal afgeven’
om uw signaal af te geven
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2 Mijn cliënten en afstemming
2.1 Menu ‘Mijn cliënten’
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2.2 Cliëntoverzicht en afstemming
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1. Hier kunt u kiezen op welk niveau de cliëntkaart wordt geopend.
2. De status van alle afstemmingen op cliënten staat hier aangegeven.
3. U kunt in deze balk snel zoeken naar een specifieke jeugdige.
4. Middels de dropdown kunt u het overzicht filteren.
5. Klik op de regel van de jeugdige om de cliëntkaart te openen.
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2.3 Clientregie, afstemming en signaal bewerken
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1. Hier kunt u het signaal bewerken van uw locatie.
2. De status van afstemming met andere contactpersonen wordt hier weergegeven.
3. Geef hier aan wie rondom de jeugdige voor de samenwerking de regie heeft.
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2.4 Gezinsmatch

1. Geef hier aan wie rondom het gezin de regie heeft.
2. Is of wordt de werkwijze 1 gezin 1 plan 1 regisseur toegepast?

2.5 Actief signaal als beheerder

1. Indien u zelf een actief signaal heeft als beheerder, dan kunt u middels
deze knop aangeven of u de cliëntkaart wil zien als gebruiker of als
beheerder.
2. Na het klikken op deze knop kunt u uw signaal bewerken.
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3 Tutorial opnieuw bekijken
Wil je deze tutorial later opnieuw
volgen? Klik dan op de knop ‘Volg
Tutorial’.
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