De Verwijsindex
Noord-Midden
Limburg is er
voor jou!
Opgroeien gaat met vallen en
opstaan. Dat hoort erbij.

“Jij hebt ook rechten.”

Maar soms zijn er problemen
waar je zelf moeilijk uitkomt.
Als je problemen op school
hebt bijvoorbeeld. Of je zit
totaal niet lekker in je vel.
Gelukkig zijn er verschillende
organisaties die je kunnen
helpen. Om de beste oplossing
voor jou te vinden, is je naam
onlangs opgenomen in de
Verwijsindex Noord-Midden
Limburg. We vertellen je graag
wat dat precies betekent.

www.verwijsindex-nml.nl

Meer weten?
Op www.verwijsindex-nml.nl vind je ook een overzicht van
veelgestelde vragen. Staat het antwoord dat je zoekt er niet
bij? Neem gerust contact met ons op, we horen graag van je.
Mail je vraag naar info@verwijsindex-nml.nl of bel rechtstreeks met jouw gemeente.

Samen
kunnen we je
beter helpen

“Als je niet goed in je vel
zit, kun je hulp krijgen”

5. Voordat de hulpverleners met elkaar overleggen,
hebben ze eerst contact met jou.
6. Samen met jou wordt bekeken hoe je problemen het
beste kunnen worden aangepakt.
7. Na uiterlijk 2 jaar worden je gegevens weer uit de
Verwijsindex verwijderd.

“Samen met jou wordt
bekeken hoe jouw probleem
het beste kan worden
aangepakt.”

Samen op zoek naar
de beste oplossing
In de Verwijsindex Noord-Midden Limburg kan een hulpverlener
of begeleider aangeven dat hij zich zorgen over je maakt. Daar
kunnen allerlei redenen voor zijn. Als je veel spijbelt of al een
tijdje in een dip zit bijvoorbeeld. Nou kan het zijn dat een
hulpverlener van een andere organisatie ook ongerust over je
is. Wanneer ook hij jouw naam doorgeeft, dan kunnen die
twee samen bespreken hoe ze jou het beste kunnen helpen.
Dat doen ze in overleg met jou en eventueel met je ouders.
Zo zoeken we samen naar de beste oplossing.

“Belangrijk is, dat de
geboden hulp goed op
elkaar is afgestemd.”

Zo werkt het
De Verwijsindex werkt in zeven overzichtelijke stappen.
We zetten ze voor je op een rij.
1. Een hulpverlener of begeleider maakt zich zorgen over je.
2. H
 ij of zij geeft dit door. Je gegevens worden
opgenomen in de Verwijsindex. Alleen je naam, adres
en geboortedatum worden vermeld. Er staat niets bij
over je eventuele problemen.
3. Ben je ouder dan 16 jaar, dan krijg alleen jij hiervan
bericht. Als je jonger bent dan 16 jaar krijgen je ouders
te horen dat je in de Verwijsindex bent opgenomen.
4. W
 ordt je naam door meer hulpverleners doorgegeven?
Dan krijgen zij een melding.
jij
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hulpverlener
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De verwijsindex
is er voor jou
De Verwijsindex heeft maar één doel: jou zo goed mogelijk
helpen. Alleen professionele hulpverleners kunnen jouw
gegevens bekijken. Voordat ze met elkaar gaan overleggen
hebben ze eerst contact met jou. Als je jonger dan 16 jaar
bent, is er ook altijd contact met je ouders.

Wil je helemaal niet
in de Verwijsindex staan?
De Verwijsindex is er voor jou. De informatie in de Verwijsindex
wordt maximaal beschermd en na maximaal twee jaar gewist.
Ben je het er niet eens dat je in de verwijsindex staat? Neem
contact met ons op via: info@verwijsindex-nml.nl of via de
website www.verwijsindex-nml.nl.

Wie doen mee?
Meerdere organisaties werken samen binnen de Verwijsindex
Noord-Midden Limburg, zoals de jeugdgezondheidszorg,
maatschappelijk werk, MEE, Bureau jeugdzorg, Leerplicht
en bureau Halt. Een overzicht van alle organisaties vind je
op www.verwijsindex-nml.nl.

