Extra aandacht,
betere samenwerking
Uw kind en de
Verwijsindex NoordMidden Limburg
Opgroeien gaat met vallen en
opstaan. Dat hoort erbij.
School, vriendschap, gezondheid, relaties, bijbaantjes…
er komt heel wat op kinderen
en jongeren af. Dat kan ervoor
zorgen dat ze soms wat
minder goed in hun vel zitten
of tegen problemen aanlopen.
Gelukkig zijn er verschillende
organisaties in de regio die
daar alert op zijn en die klaar
staan om een handje te helpen
wanneer dat nodig is. Een van
deze organisaties maakt zich
momenteel zorgen over uw
zoon of dochter. Daarom zijn
de gegevens van uw kind
onlangs opgenomen in de
Verwijsindex Noord-Midden
Limburg. In deze folder
leggen we u graag uit wat
dat betekent.

www.verwijsindex-nml.nl

maken tegen de opname van uw kind in de Verwijsindex.

Wilt u helemaal niet dat
uw kind in de Verwijsindex
wordt opgenomen?
De Verwijsindex is er voor u en uw kind. De informatie
in de Verwijsindex is volledig afgeschermd en wordt na
uiterlijk twee jaar gewist. Bent u er desondanks op tegen dat
uw kind in de Verwijsindex is opgenomen? Neem contact
met ons op via: info@verwijsindex-nml.nl of via de website
www.verwijsindex-nml.nl.

De handen ineen
Meerdere organisaties zijn betrokken bij de Verwijsindex
Noord-Midden Limburg, zoals de jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, MEE, Bureau jeugdzorg, Leerplicht en bureau
Halt. Voor een volledig overzicht van de samenwerkende organisaties
verwijzen wij u graag naar www.verwijsindex-nml.nl.

Heeft u nog vragen?
Op www.verwijsindex-NML.nl vindt u ook een overzicht van
veelgestelde vragen. Staat het antwoord dat u zoekt er niet
bij? Neem dan gerust contact met ons op, we horen graag van u.
Mail uw vraag naar info@verwijsindex-nml.nl of bel rechtstreeks met uw gemeente.

Samen

zijn we er voor
u en uw kind

“De Verwijsindex heeft
als enige doel uw kind
de best mogelijke
ondersteuning te bieden.“

Zo werkt het

“School, vriendschap, gezondheid, relaties, bijbaantjes…
er komt heel wat op kinderen
en jongeren af.”

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

Wat is de Verwijsindex
Noord-Midden Limburg?

De Verwijsindex is er
voor u en uw kind

De Verwijsindex Noord-Midden Limburg is een systeem waarin
hulpverleners en begeleiders kunnen aangeven dat zij zich
zorgen maken over een kind of jongere. Er kunnen verschillende redenen zijn voor die ongerustheid, zoals problemen op
school, gezondheidsklachten of achterstand in de persoonlijke
ontwikkeling. In de Verwijsindex worden alleen algemene
gegevens opgenomen, zoals naam, adres en geboortedatum.

De Verwijsindex Noord-Midden Limburg is opgezet om de
hulpverlening aan jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders
te verbeteren. Samenwerking is de sleutel. De Verwijsindex
Noord-Midden Limburg houdt namelijk bij of meerdere
organisaties contact hebben met hetzelfde kind of dezelfde
jongere. Zo zorgt de Verwijsindex ervoor dat de betrokken
hulpverleners zo vroeg mogelijk met elkaar in contact komen
en de hulp op elkaar afstemmen. Deze afstemming tussen de
organisaties kan betere hulp voor de jongere betekenen.
uw kind

hulpverlener

hulpverlener

verwijsindex

De Verwijsindex werkt in zeven overzichtelijke stappen.
We zetten ze voor u op een rij.
1. Een hulpverlener of begeleider is ongerust over uw zoon
of dochter.
2. Hij of zij geeft dit door. De gegevens van uw kind
worden opgenomen in de Verwijsindex. Alleen de naam,
adres en geboortedatum worden vermeld. Er staat niets
bij over de eventuele problemen.
3. Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan krijgt u als ouder of
verzorger bericht dat uw kind in de Verwijsindex is opgenomen.
4. Als er twee of meer meldingen zijn opgenomen in de
Verwijsindex, dan worden de verschillende hulpverleners
hiervan op de hoogte gesteld.
5. Voordat de hulpverleners met elkaar gaan overleggen,
nemen ze eerst contact met u op.
6. Samen met u en uw zoon of dochter wordt bekeken hoe
de problemen het beste kunnen worden aangepakt.
7. Na uiterlijk 2 jaar worden de gegevens van uw kind weer
uit de Verwijsindex verwijderd.

Zorgvuldig en discreet
De Verwijsindex heeft als enige doel uw kind de best mogelijke ondersteuning te bieden. Er wordt heel zorgvuldig met
de informatie omgegaan. Alleen algemene gegevens worden
in de Verwijsindex opgenomen, er staat niets in over de
mogelijke problemen van uw kind. De gegevens van uw kind
zijn bovendien alleen toegankelijk voor professionele hulpverleners. De hulpverleners zullen samen met u bespreken hoe
de samenwerking verder vorm gaat krijgen. Verder kunt u de
persoonsgegevens altijd laten aanpassen én u kunt bezwaar

